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AÇIKLAMALAR 
ALAN Kimya Teknolojisi 

DAL Proses 

MODÜLÜN ADI Basınç Tankları 

MODÜLÜN TANIMI 

Basınç tankları ve kısımları, basınç tankının çalıştırılması ve 

durdurulması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL Kurutucu Hazırlama modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Basınç tankları hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak basınç 

tanklarını hazırlayabilecek ve çalıştırabileceksiniz.  

Amaçlar 

1. Basınç tankını kullanıma hazırlayabileceksiniz.  

2. Basınç tankını çalıştırabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, atölye veya laboratuvar, , kütüphane, ev, bilgi 

teknolojileri ortamı (internet) vb. kendi kendinize veya grupla 

çalışabileceğiniz tüm ortamlar 

Donanım: Basınç tankı ve ekipmanları,ürün 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.    

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Kimya sanayindeki gelişmeler, sanayi ürünleri arasındaki hammadde-ürün ilişkileri, 

taşımacılıktaki gelişmeler, sıvı ve sıvılaştırılmış gazların kullanımının önemini arttırmıştır. 

Petrokimya ve azot sanayi tesisleri, rafineriler ve kimyasal madde üretimi yapan tesisler 

geliştikçe gaz taşıma, stok depoları ve basınç tanklarına olan ihtiyaç artmaktadır. Basınç 

tankları ve kullanımı işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi 

gereken ekipmanların başında gelmektedir. I 

 

Aynı zamanda isletmelerde is sağlığı ve is güvenliği yönünden, basınçlı kapların 

emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir şekilde kullanılması için, bu kapların periyodik 

olarak test ve kontrol edilmesi gerekmektedir. 

 
Bu modül ile basınç tankları ve çeşitleri, kısımları, güvenli şekilde çalıştırılması, çevre 

donanımı kontrolü ve periyodik bakımları ile ilgili bilgileri öğrenmeniz amaçlanmaktadır. 

 

Hedeflenen yeterliği edinmeniz durumunda, Kimya Teknolojisi Alanı Proses dalında 

nitelikli bir Proses Teknisyeni olarak yetişecek ve sektörde aranılan bir elaman olarak 

istihdam edileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak basınç tankını kullanıma 

hazırlayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Çevrenizdeki üretim yapan tesislere veya işletmelere giderek kimyasal bir 

proseste kullanılan basınç tanklarını araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Basınç tanklarının kısımları nelerdir ve nasıl çalıştırılır araştırınız.  

 

1. BASINÇ TANKI 
 

Basınç, birim yüzeye dik olarak etkiyen kuvvet miktarı olarak tanımlanmaktadır. 

Basıncın birimi “pascal”dır. Pascal (Pa) metrekare başına 1 newton’luk kuvvet olarak 

tanımlanır. Atmosfer( atm), bar, torr ve milimetre cıva basıncı (mm Hg) da basınç birimi 

olarak kullanılmaktadır.  

 

1 Pa= N/m
2
 

1 Atm= 101325 Pa 

1 Bar= 100000 Pa 

1 atm= 760 torr 

1 mm Hg = 1 torr 

 

Şekil 1.1: Basınç 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
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Basınç aşağıdaki formül kullanılarak bulunur. 

 

Basınç herhangi bir sıvı ve gaz akışkanın bulundukları kapların birim alanlarına 

yaptıkları kuvvet olarak da tanımlanabilmektedir. 

 

Gaz molekülleri üç boyutlu öteleme hareketi yaparak içinde bulundukları kabın 

çeperlerine çarpar. Bu çarpmalar sırasında gaz moleküllerinin çeperin birim yüzeyine 

uyguladığı kuvvet gaz basıncı olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulanan basınç, yüzeyin her 

yerinde aynıdır. Gazların kapalı kaplara yaptığı basıncın nedeni, gazların ağırlıkları ve gaz 

moleküllerinin hareketi sebebi ile sınırlanan yüzeylere kuvvet uygulamasıdır. 

 

Şekil 1.2: Gaz molekülleri ve çarpışma 

Gaz basıncı farklı yöntemler kullanılarak da ölçülebilmektedir. En bilenen yöntem 

açık hava basıncının yani atmosfer basıncının ölçülmesidir. Atmosfer basıncı atmosferi 

oluşturan gazların basıncı demektir. Hava, (atmosferi oluşturan hava tabakasında % 78 

oranında N2 gazı, % 21 oranında O2 gazı ve %1 oranında da diğer gazlar CO, CO2, su buharı, 

He, Ne, Ar vb) gazlardan oluşan bir karışım olduğuna göre içinde bulunan cisimlere belli 

miktarda bir basınç uygular. Bu basınca (atmosfer basıncı) açık hava basıncı denir. Açık 

hava basıncının nedeni ise çok yüksekteki gaz tabakasının ağırlığından kaynaklanır. Açık 

hava basıncı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalmaktadır. Her 10,5 metre 

yükselmek basıncın 1 mmHg düşmesine sebep olur. 
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Bu nedenle su, deniz seviyesinde 100°C’de kaynarken deniz seviyesinden yüksek olan 

yerlerde daha düşük sıcaklıkta kaynamaktadır. 

 

Deniz seviyesinde atmosfer tabakasının 1 cm
2
’lik yüzeye uyguladığı kuvvet 76 cm Hg 

sütunun 1 cm
2
’lik yüzeye uyguladığı kuvvete denktir. Yani atmosfer basıncı 76 cm 

yüksekliğindeki cıvanın hidrostatik basıncına eşittir.  

 

Şekil 1.3: Açık hava basıncı ölçülmesi 

1.1. Tanımı 
 

 Basınç Tankı (Basınçlı Kap), 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan 

gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da 

hareketli kabı veya depoları ifade etmektedir. 

 

Akışkanların depolanmasında ve özellikle proseslerin ilerleyişi içinde akışkanların 

prosese sokulması için basınçlı kaplardan geçirilmesi gerekmektedir. Basınçlı kap (pressure 

vessel) iç veya dış basıncı 1,05 kg/cm
2
 (15 psi) den büyük olan kaplar olarak ta 

bilinmektedir. Dış basınç, içerde oluşturulan akışkan basıncından ileri gelebilir. 

 

Basınç tankları, kimyasal proseslere göre her türlü gaz ve sıvıyı muhafaza edebilecek 

özellikte ve istenilen basınç sınıfında imal edilebilmektedir. İlk önce makine ve makine 

gruplarından oluşan prosesler incelenerek risk analizleri yapılmaktadır. Bütün 

değerlendirmelerinden sonra sistemlerin ön dizaynı ve projelendirme çalışmaları ve takiben 

proses ekipmanlarının üretimleri, montajları ve deneme üretimleri yapılmaktadır. Bunları 

takiben de tüm teknik prosedürlere uygun teslimat işleri gerçekleştirilmektedir. 

 

Kimyasal bir proses için basınç tanklarının tasarımı yapılacağı zaman aşağıdaki 

tasarım ölçütlerinin öncelikle belirlenmesi gerekir. 
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 İşletme sıcaklığı ve basıncı 

 Tank boyutları 

 Malzeme özellikleri 

 Başlık türü 

 Yenim (aşınma) payı 

 İç parçalar 

 Boru bağlantı ağız boyutları ve basınç sınıfı 

 İklim koşulları (rüzgar, deprem ve zemin özelliği) 

 

Birçok basınç tankının boyutları ve şekli, damıtma kolonlarının çap ve yükseklikleri, 

toplayıcı kap, reaktörler ve çökeltme tanklarının hacimleri süreç hesaplamaları sonucu süreç 

mühendislerince belirlenir. 

 

 Basınç tanklarının boyutlarının belirlenmesi için: 

 

 3,5 – 5 kg/cm
2
 iç basınç altındaki düşük basınçlı tanklarda 3:1 veya 4:1 

oranları 

 7 kg/cm
2
 üzerindeki basınçlarda ise 4:1-6:1 oranları kullanılmaktadır. 

 

En ekonomik uzunluk, çap oranları olarak seçilmektedir. En az malzeme kullanarak 

istenilen kapasitede basınçlı kap yapmak için uzunluk/çap oranını doğru olarak belirlemek 

gerekir. 

 

Aynı zamanda basınç tanklarının yapımında kullanılan malzeme de üretim ve güvenlik 

açısından son derece önem arz etmektedir. Bu tanklarda kullanılacak malzemenin seçiminde 

işletme sıcaklığı, basıncı ve tank içende depolanacak akışkanın özellikleri göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

Basınçlı kaplar çok değişik yöntemlerle üretilmektedir. Günümüzde basınçlı kapların 

çoğunluğu kaynakla yapılmaktadır. Kaynak tekniğinin gelişmediği dönemlerde en yaygın 

yapım yöntemi perçinlemeydi. Levhaların perçinle bağlanacak uçları ya üst üste bindirilir 

veya yan yana getirilerek üzerine bir ek şeridi konur ve perçinlenirdi. Ek kısmın 

sızdırmazlığını sağlamak için gerek levha uçlarına ve gerekse perçin kafalarına özel dolgu 

malzemeleri sürülürdü. Yüksek sıcaklıklarda bu malzemeler sızdırmazlığı sağlamada 

yetersiz kaldıklarından, aynı zamanda ince bir sıra kaynak da çekilirdi. Günümüzde artık bu 

yöntem pek seyrek kullanılıyorsa da, eski tesislerde böyle yapılmış kaplara hâla 

rastlanabilmektedir.  

 

Yüksek basınçlarda çalışan kalın cidarlı silindirik kaplarda gövdede boyuna dikiş 

olmaması istenir. Bu tür kaplara bir örnek olarak içinde hidrojenle reaksiyonun bulunduğu 

hidrokraking reaktörleri gösterilebilir. Dikişsiz bir silindirik gövde, sıcak çekilmiş (dikişsiz) 

bileziklerin birbirine çevresel kaynaklarla eklenmesiyle elde edilir.  

 

Bir başka yapım yöntemi çok katlı yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntemde 

silindirik gövde, iç içe geçmiş kısmen ince cidarlı silindirlerden oluşur. Yüksek basınçla 

karşılaşan kalın cidarlı rektörler ve dramlar bazen bu yöntemle yapılır. 
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Karbonlu çelik, basınçlı kapların yapımında en çok kullanılan malzemedir. Karbon 

çeliğinin kullanımı 425 °C sıcaklık ile sınırlandırılmıştır. Bu değeri geçen sıcaklıklarda 

karbon çeliğinden yapılmış basınç tanklarının uzun süre kullanılması önerilmez. Ancak özel 

amaçlar için başka malzemeler de kullanılır. Bunların başlıcaları ostenitik veya ferritik 

alaşımlar, nikel ve alüminyumdur.  

 

Akışkanın kullanılacak metal üzerindeki yenim etkisi mutlaka incelenmelidir. 

Korozyonun veya erozyonun karbonlu çeliğin direncini aşacağı tahmin ediliyorsa veya 

karbonlu çeliğin ürünü kirletmesi olasılığı varsa; bu durumda kabın ana gövdesi içi aşınmaya 

dirençli ve yüksek alaşımlı kaplama metali ile kaplanmalıdır. 

 

Basınçlı kaplar değişik geometrik şekillerde olabilir; silindirik, küremsi veya tam küre 

olanları vardır. Silindirik kapların kafa şekilleri de çeşitlidir; düz, konik, yarı elipsoit ve yarı 

küre şeklinde kafalar bulunur. Silindirik kaplar düşey veya yatay olabilir (Resim: 1.1) ve 

çeşitli şekillerde desteklenebilirler. Küre şeklinde olan kapların destekleri kısmen veya 

tamamen zemine oturur.  

 

Küre kaplar normal olarak çelik kolonlarla desteklenir. Kolonlar ya doğrudan küreye 

ya da küre eteğine bağlanır. Ceketli kapların bir kılıfı veya dış kabuğu vardır ve kabın kendi 

cidarı ile kılıf arasında belli bir aralık bulunur. 

 

Resim 1.1: Basınç tankları (yatay ve dikey) 

 Proseste kullanılan basınçlı kaplar arasında; 

 

 Kimyasal reaksiyonların yer aldığı ısıl ve katalitik reaktörler, 

 Bu reaksiyonlarda oluşan çeşitli bileşenlerin birbirinden ayrıştırıldığı 

ayırıcılar, 

 Gazların, kimyasal maddelerin veya katalistin üründen ayrıldığı 

seperatörler  

 Sıvı akışını düzenleyen dramlar; kimyasal reaksiyon üniteleri, 

 Çökeltme dramları,  

 Kullanılmış kataliste veya kimyasal maddeye orijinal özelliklerinin tekrar 

kazandırıldığı rejeneratörler sayılabilir. 

 Bunlardan başka ısı değiştiriciler ve yoğuşturucular gibi çok bilinen bazı 

basınçlı kaplar da vardır. 
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 Bunların dışında basınç tankları kulanım alanlarına göre; 

 

 Kazan: Yakıtın kimyasal enerjisinin yanma yoluyla ısı enerjisine 

dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran bir basınçlı 

kaptır. Bu kapta: Yakıt yanma odası (ocak) adı verilen kapalı bölümde bir 

katı yakıt (kömür, odun vb.) veya sıvı-gaz yakacağı (motorin, doğalgaz, 

fuel-oil vb.) brülör vasıtası ile yakılır. Sistemde kullanılan akışkan, 

yanma odasında ışınım ve taşınım yoluyla, kazanın konveksiyon yüzeyi 

denilen diğer kısımlarında ise sadece taşınım yoluyla ısıtılır. Isıtılan ya da 

buharlaştırılan akışkan çeşitli proses ya da ısıtma uygulamalarında 

kullanılmak üzere kazanı terk eder. 

 

 Gaz tüpleri: Gaz tüpleri ile basınç altında taşınabilen ve depolanabilen 

gazlar; kimyasal işlemler, lehimleme, kaynak ve alevle kesme işlemleri 

(ısıl işlemler), solunum sağlama uygulamaları (dalgıçlıkta, acil yardım 

kurtarma hizmetlerinde), tıbbî ve laboratuar işlemleri, araç yakıt 

sistemleri (forkliftlerde), yangın söndürme faaliyetleri, ısınma ve mutfak 

işleri ve su arıtımı gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. 

 

Resim 1.2: Gaz tüpleri 

 Hava tankları: Basınçlı hava sektöründe önemli bir yer tutan hava tankı 

havalı sistemlerde depolama amacıyla kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.3: Hava tankları 
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 LPG tankları: LPG stok tankları, yüksek kaliteli ve sertifikalı 

çeliklerden özel yöntemlerle üretilen basınçlı kaplardır. Tasarımı 17,5 

kg/cm
2
 çalışma basıncına göre yapılan tanklar, üretim esnasında oluşan 

gerilimlerinin giderilmesi için ısıl işleme tabi tutulur ve 26,5 bar basınçta 

hidrostatik test uygulanır. Tanklar, kullanım yerlerinde her on yılda bir 

dayanıklılık ve kalınlık kontrollerinden geçirilir. 

 

Resim 1.4: LPG stok tankları 

 Kompresörler: Gaz basıncını artıran bir makinedir. Normal olarak 

kompresöre belli bir basınçta giren gaz daha yüksek basınçla çıkar. 

Emme ve basınç arasındaki fark, kompresörde gaz üzerinde yapılan işten 

dolayıdır. 

 

Resim 1.5: Kompresör 

 Boru hatları, Sınai gaz tankları, Hidrolik akışkan devreleri ve 

depolar: Hidrolik akışkanı depolayan çalışma şartlarına uygun şekilde 

hazırlayan devre elemanlarına depo (tank) adı verilir. Isınan hidrolik 

akışkanın kolayca soğutulması için deponun alt kısmı hava akımı 

oluşturacak şekilde dizayn edilmelidir. Depoya dönen akışkanın 

dinlenmeden emilmesini önlemek için dinlendirme levhası konulmuştur. 

 

Depo kapasitesi, hidrolik sisteme gerekli olan akışkan miktarına ve 

dağıtım sisteminin büyüklüğüne göre seçilir. Pratik olarak pompa 

debisinin 3-5 katı kadar alınabilir. 
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Hidrolik pompalar, hidrolik depoda bulunan akışkanı istenilen basınç ve 

debide sisteme gönderen devre elemanıdır. Pompalar, mekanik enerjiyi 

hidrolik enerjiye dönüştürür. Hidrolik pompa dönme hareketini genelde 

bir elektrik motorundan alır. Taşınabilen sistemlerde ise içten yanmalı 

motorlar kullanılır. Değişik yöntemlerle elde edilen dairesel hareket 

uygun kavramalarla pompaya iletilir. Pompalar basınç oluşturmaz. 

Akışkan hidrolik sistemde bir engelle karşılaştığında basınç oluşur.  

 

 Pnomatik akışkan devreleri, 

 

 Kriojenik tanklar: İçerisinde sıvı fazla bulunan gazları taşımak ve 

korumak amacıyla üretilmektedir. Tanklar, içlerinde bulunan gazın -196 

°C ve daha düşük sıcaklıkları muhafaza etmeye yönelik dizayn 

edildiklerinden, farklı tasarımlara sahiptir.  

 

Resim 1.6: Kriojenik tanklar 

 Soğutma üniteleri, 

 

 Hidrofor: Hidrofor sistemlerinde pompaların devreye giriş sayısını 

azaltmak, tesisatta oluşacak basınç şoklarını önlemek ve kullanıma hazır 

basınçlı su depolamak amacı ile kullanılan basınçlı kaplara hidrofor tankı 

denir. 
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1.2. Vakum Tanımı  
 

Vakum, basıncı atmosferik basınç değerinin altında olan gazların doldurduğu kapalı 

hacim olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda sözü edilen basınç değerine karşı gelen birim 

hacmindeki gaz moleküllerinin sayısı, deniz seviyesinde ve 22 °C sıcaklıkta bulunan 2,5 10
25

 

molekül/m
3 

’ den daha düşüktür. Dolayısı ile vakum sözcüğü, basınçları bu değerin altında 

kalan gazların oluşturdukları ortamları ifade etmede kullanılmaktadır. 

 

Başka bir kaynağa göre ise vakum:760 mm Hg (Torr) olarak kabul edilen açık hava 

basıncını kademeli pompalar ile yenip düşürmektir. Başka bir deyişle söz konusu gaz (ya da 

hava) basıncını yaratan moleküllerin pompalarla emilmesi ya da yoğuşması olarak da 

tanımlanabilir.  

 

Hava basıncının atmosfer basıncı altına indirilmesine vakum adı verilir. Vakum 

oluşturan alanda basınç, atmosfer basıncının altına düştüğü için açık alandaki hava vakumun 

oluştuğu alana akar. Hava akışının olduğu kanala bir cisim yaklaştırılırsa o cisim vakum 

basıncı etkisi ile emilir ve bir tutma kuvveti oluşur.  

 

Vakum, yapay olarak gerçekleştirilebildiği gibi doğada belli yörelerde doğal olarak da 

gözlenebilir. Gaz moleküllerinin olduğu yerde gaz yoğunluğunu düşürerek oluşturulan 

vakumu yapay vakum, uzayda kendiliğinden var olan gazsız ortamı da doğal vakuma örnek 

olarak verebiliriz.  

 

Basınç ve vakum birimleri aynı büyüklüklerle ifade edilmektedir. Vakum 

çalışmalarında birim olarak Torr veya Pascal kullanılır.  

 

Laboratuvarlarda elde edilen en düşük vakum 10-15 atmosferdir. Bu derece bir 

vakumda bir metreküp hacme 30 milyar atom düşer. İdeale yakın en iyi vakum uzay 

boşluğunda olup metreküpe bir atom düşer.  

 

 Vakum aralıkları aşağıdaki gibi tanımlanabilir:  

 

 Düşük vakum 750 torr - 1 torr  

 Orta vakum 1 torr - 10
-3

 torr  

 Yüksek vakum 10
-3

 torr - 10
-6 

torr  

 Çok yüksek vakum 10
-6

 torr - 10
-9

 torr  

 İleri yüksek vakum 10
-9

 torr - 10
-12

 torr  

 Çok ileri yüksek vakum 10
-12

 torr - 10
-16

 torr  

 

 Vakum sisteminin kurulması:  

 

Pompa seçildikten sonra bağlantı elemanları, vakum ölçer, vanalar, borular 

kullanılarak sistem kurulur. Hazırlık sırasında vakum elemanlarının çok iyi temizlenmesi ve 

ellerdeki yağdan etkilenmemesi için eldiven giyilmesi gereklidir. 
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Şekil 1.4: Basit bir vakum sisteminin prensip şeması 

Günümüzde ulaşılan bilgi düzeyi ve teknolojisinde vakum biliminin ve bu bilimin 

uygulanması sonucunda geliştirilen vakum teknolojisinin yeri tartışma götürmeyecek bir 

gerçektir. Her geçen gün incelenen fiziksel sistemlerin boyutları küçüldükçe daha kapsamlı 

vakum düzeneklerine olan ihtiyaç da artmaktadır. Günümüzde vakum düzeneği 

bulundurmayan araştırma laboratuvarı ve ileri teknoloji üretim merkezi yok gibidir. 

 

Son otuz yılda bilgisayar ve iletişim teknolojisinin büyük sıçramalar yapmasında nasıl 

yarı iletken teknolojisinin önemli katkıları olmuşsa vakum teknolojisi de yarı iletken 

teknolojisinin gelişmesinde önemli ve benzer bir rol üstlenmiştir. Bugün çok hızlı ve yüksek 

kapasiteli optoelektronik ve elektronik tümleşik devrelerin üretilebilmesi ancak yüksek 

vakumda ve temiz ortamlarda mümkün olabilmektedir. 

 

Vakumun pek çok kullanım alanı bulunmaktadır. Flouresans lambalarda ısı yoluyla 

enerji kaybını azaltmada vakumdan faydalanılır. Saf maddelerin çok ince tabakalar hâlinde 

imal edilmesi yine vakumla mümkündür. İnce cam lenslerin imali bunlardan biridir.  

 

Çimento, kâğıt, tütün, tekstil, şeker, kimyevi ve tıbbî ürünler gibi endüstrilerde 

vakumlu kurutma yapılır. Böyle sahalarda ısıl işlemle kurutma hasar verme tehlikesinden 

dolayı mümkün değildir.  

 

Vakumun teknolojideki diğer kullanım alanlarından olan dökümcülük, yüksek gerilim 

kabloları gibi uygulamalar yanında vakum metalürjisi denen mühendislik dalında vakum 

vazgeçilmez bir unsurdur. Pek çok metalin ısıl işlemi, eritilmesi, işlenmesi, 

alaşımlandırılması ve saflaştırılması ancak vakum ile mümkündür. 

 

X ışını ve elektron tüpleri yanında biyoloji ve tıp alanında daha çok vakumla çalışan 

sistemler mevcuttur. Dokuların, kan plazmasının ve plastik cerrahideki deri tabakalarının 

kurutulması bunlardan bazılarıdır. Vakum şişesi, vakumlu fren, vakumlu temizleyici ve 

vakum pompası vakumdan faydalanılarak yapılmış başlı başına ayrı birer sistemdir. 
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1.3. Basınç Tankının Kısımları 
 

Basınç tanklarında çoğunlukla iç aksesuar bulunmaz. Ancak bazılarında perde, tepsi, 

ızgara, siklon, boru kangalı, püskürtme nozulu, tel süzgeç ve soğutma sıvısı borusu gibi 

aksesuarlar vardır. Büyük küremsi tankların içinde takviye kuşakları ve gergi çubukları 

bulunabilir. Vakum kaplarının çoğunda ise içte ve dışta takviye bilezikleri vardır. 

Basınç tankların üzerinde ise emniyet vanaları, patlama diski, boşaltma vanası, 

trasmitterler, manometre ve termometre gibi kontrol ve ölçüm cihazları bulunmaktadır. 

 

Basınçlarına ve boyutlarına bağlı olmaksızın bütün basınç tankları koruyucu 

ekipmanlar ile donatılmalıdır. Bu tanklar izin verilen en büyük çalışma basıncını % 10’dan 

fazlasını geçemeyecek şekilde basınç giderici ekipmanlar ile korunmalıdır.  

 

Basınç tankının yangın veya beklenmeyen dış ısı kaynakları ile karşılaşması 

durumunda çok büyük tehlikeler oluşursa, aşırı basınç yükselmesini önleyecek yardımcı 

basınç giderici elemanlara da ihtiyaç vardır.  

 

Yardımcı basınç giderici elemanlar, kap içerisinde basınç artışının, izin verilen 

çalışma basıncının % 21’inin üstüne çıkmasını engellemelidir. Bu elemanlar, basınçlı tank 

üzerinde kolayca kontrol ve onarım yapılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.  

 

Eğer basınç tankında basınç göstergeleri kullanılırsa, göstergenin çalışma basıncının 

yaklaşık iki katı kadar gösterecek özellikte olması gerekir.  

 

Sıvı ile tam dolu olarak çalışan basınç tanklarında aşırı basınca karşı sıvı boşaltma 

vanası da bulunabilir. 

 

1.3.1. Emniyet Vanaları 
 

 Basınç tanklarında koruyucu ekipmanlar olarak; 

 

 Emniyet vanaları, 

 Boşalma vanaları, 

 Patlama diskleri bulunmaktadır. 

 

 Emniyet ve boşaltma vanaları; 

 

Basınç tanklarında emniyet ve boşaltma vanaları doğrudan yay yüklü olmalıdır. Buhar 

ve hava servisleri dışında diğer servislerde kullanılan emniyet ve boşaltma vanalarında 

kaldırma düzeneğinin olmasına gerek yoktur. Bununla birlikte oluşan gazlar tehlike 

oluşturmuyorsa kaldırma düzeneği kullanılması istenir. 
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17,5 kg/cm
2
 ve daha düşük basınçlarda çalışan emniyet ve boşaltma vana yayları, 

vananın markalandığı basıncın %10 altında veya % 10 üstünde bir basınca ayar 

yapılmamalıdır. Daha yüksek basınçlarda, emniyet ve boşaltma vanasının markalandığı 

basıncın % 5 altında veya üstünde yay ayarı yapılmamalıdır. Vana ayar toleransları 5 kg/cm
2
 

altındaki basınçlarda 0,14 kg/cm
2
’yi, 5 kg/cm

2
 üstündeki basınçlarda ise basıncın ± % 3`ünü 

geçmemelidir. 

 

Resim 1.8: Emniyet valfleri 

Basınç tanklarında bulunan emniyet supabı, basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı 

olmalıdır. Ancak, kabın içinde bulunan madde, emniyet supabının takılmasını engellediği 

veya bozulmasına yol açtığı hâllerde, emniyet supabı, basınçlı kaba en yakın bir tesisat 

üzerine takılmalıdır. Emniyet supabı, bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme 

borusunun çapına uygun büyüklükte ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış 

olmalıdır.  

 

Basınçlı kaplarda iki veya daha çok emniyet supabı varsa, bunlardan en az bir tanesi, 

en çok basınca göre ayarlanmış olmalıdır. Emniyet supapları, her vardiyada veya günde en 

az bir defa denenmeli ve kaplar içinde yanıcı gazlar bulunduğunda, gerekli tedbirler 

alınmalıdır. Emniyet supaplarında yoğunlaşmaya karşı blöf muslukları bulunmalıdır. 

 

Basınçlı sıcak su tanklarına konan kontrol ve emniyet cihazlarında, buhar meydana 

gelmemesi için gerekli tedbirler alınmalı, tankların ve boruların dokunulabilecek yerleri izole 

edilmelidir. Basınçlı su ve hava tanklarının, belli aralıklarla periyodik muayeneleri yapılmalı 

ve sonuçlar sicil defterine işlenmelidir. Basınçlı soğuk su tankı, don olayına karşı uygun bir 

şekilde izole edilmelidir. Aynı kompresörle beslenen basınçlı hava tanklarının her birinde 

ayrı ayrı stop valfı ve bunların önüne ve tank tarafında olmak üzere birer emniyet supabı 

bulunmalıdır. 
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Basınçlı asit kaplarında, asit borusuna, bir adet aside dayanıklı malzemeden yapılmış 

geri tepme klepesi konmalıdır. Basınçlı asit kaplarının gövdesi ile ana hava borusu arasına, 

basınç düşürücü vana konmalı ve kapla basınç düşürücü vana arasına manometre ve emniyet 

supabı veya kırılabilir bir emniyet tertibatı bulunmalıdır. Su ile karışma sonucu, ısıveren 

asitlerle çalışan basınçlı kaplarla ilgili rögar ve kanallara su karışmaması için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. Asit, hava ile basılmadan önce hava borularında birikmiş olan su uygun 

şekilde boşaltılmalıdır. Basınçlı asit kapları, içindeki asit tamamen boşaltılıp iyice 

yıkandıktan ve havalandırıldıktan sonra kontrol edilmelidir. Bu kontrol sırasında asit vanaları 

kapatılmalı, kilitlenecek ve kap içinde çalışıldığını belirten levhalar uygun yerlere 

konulmalıdır. 

 

Buharla veya sıcak su ile ısıtılan basınçlı kaplardaki basıncın ana buhar hattındaki 

basınçtan düşük olması hâllerinde, giriş borusu üzerine sıra ile basınç düşürücü valf ve 

emniyet supabı konmalı ve bunlar gerekli şekilde korunmalıdır. Buharla ısıtılan basınçlı 

kaplara giren ve çıkan buhar veya sıcak su boruları kanal içine alınmalı veya izole 

edilmelidir. Buharla ısıtılan basınçlı kaplarda kapak açık iken basınç artmasına ve kabın 

basıncı atmosfer basıncına inmeden kapağın açılmasına engel olacak bir tertibat 

bulunmalıdır. 

 

 Patlama diskleri; 

 

 Basınçlı kap ile patlama diski arasındaki bağlantının kesit alanı, patlama 

diski için gerekli boşaltma alanından az olmamalıdır. 

 

 Çalışma sıcaklığı ile belirtilen patlama basıncı, kullanılacaklar arasında 

aynı boyut ve malzemeye sahip rastgele seçilen iki patlama diskinin 

patlatılması ile kontrol edilmelidir. Deneyler, diskin kullanılacağı yerdeki 

ölçülere eşit düzeneklerde yapılmış olmalıdır. 

 

Resim 1.9: Patlama diskli vana 
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 Aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde basınçlı kap ile emniyet ve boşaltma 

vanası arasına patlama diski konulabilmektedir. 

 

 Vana istenileni karşılayacak kapasitede olmalıdır. 

 

 Patlamadan sonra diskte oluşan delik bağlı vananın olağan çalışmasını 

engellemeyecek yeterli akış miktarını sağlayacak büyüklükte olmalıdır. 

Hiçbir şekilde bu delik alanı vana giriş alanının % 80`inden az 

olmamalıdır. 

 Patlama diski ile vana arasındaki bölüme, basınç göstergesi, 

havalandırma veya benzeri konularak patlama diskinden bir sızma olup 

olmadığı sürekli kontrol edilmelidir. 

 

 Aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde yay yüklü emniyet ve boşaltma 

vanasının çıkış borusu tarafına patlama diski konulabilmektedir. 

 

 Vana diski ile patlama diski arasında oluşabilecek bir karşı basınca bile, 

vana olağan olarak açma işlevini yapacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

 

 Vana istenileni karşılayacak kapasitede olmalıdır. 

 

 Disk, kabın izin verilen en büyük çalışma basıncını geçmeyecek basınçta 

patlayacak şekilde olmalıdır. 

 

 Patlamadan sonra diskte oluşan delik alanı, bağlı vananın boşaltma 

kapasitesini azaltmamalıdır. Patlama diski oluşan bu delik alanı hiçbir 

şekilde emniyet ve boşaltma vanası giriş alanından az olmamalıdır. 

 

 Patlama diskinden sonraki borular, disk veya kopan parçalar ile 

tıkanmamalıdır. 

 

 Basınçlı kapta depolanan akışkan, vana girişi ile patlama diski arasını 

tıkamayacak şekilde temiz olmalıdır. 

 

 Atmosferik sıcaklığı geçmeyen servislerde kullanılmalıdır. 
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1.3.2. Basınçölçer 
 

Basınç ölçümü amacıyla çok çeşitli cihazlar (basınçölçer-manometre) 

kullanılmaktadır. Yapıldıkları malzeme, boyut, çalışma ilkesi birbirinden çok farklı olabilir. 

 

 Basınçölçerlerin farklı olarak imal edilmelerinin başlıca sebepleri 

şunlardır: 
 

 Ölçülecek basıncın şiddeti, 

 Taşınan akışkanın debisi, 

 Taşınan akışkanın korrozifliği, 

 Akışkan içindeki tanecik miktarı ve boyutu, 

 Montaj şartları, 

 Maliyettir. 

 

 Basınçölçer ile üç farklı basınç ölçümü yapılmaktadır: 

 

 Boşluk ile ölçülen basıncın farkı olan mutlak basınç, 

 Atmosfer basıncı ile ölçülen basıncın farkı olan alet basıncı, 

 Ölçülen iki basıncın farkı olan diferansiyel basınçtır. 

 

Alet basıncı, atmosfer basıncındaki değişmelere bağlıdır; bu yüzden sağlıklı okumalar 

için düzeltmeler gerekir. 

 

Basınçölçer, akışkanların (sıvı ya da gazların) basınç durumlarını göstermeye yarayan 

bir aygıttır. Genellikle, mekanik olarak bir göstergeye bağlanmış, basınca duyarlı bir 

elemandan oluşmuş mekanik bir transdüktördür. Gösterge, basıncı, bir merkez eksen 

çevresinde yaklaşık 270° dönerek, derecelenmiş bir kadran üzerinde gösterir. Daha hassas 

ölçme sağlayabilmek için bazen iki ya da üç gösterge dişlilerle birbirine bağlanır. Aygıtın 

tümü, uygun boru bağlantılarıyla kullanışlı hâle getirilmiş dairesel bir yassı kabın içine 

yerleştirilir. 

 

Resim 1.10: Manometre 
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Basınç, direkt olarak sıvılı manometreler kullanılarak ta ölçülebilir. Ancak, oldukça 

sağlıklı ölçümler yapabilmelerine karşılık bunların çalışma koşulları sınırlıdır. 

 

Basınçölçer, basınca duyarlı elemanın basınç etkisinde bir yer değiştirmeye yol açması 

nedeniyle farklıdır. Yer değiştirme, genellikle esneklik ilkesi adı verilen ve tıpkı bir balonun 

şişmesinde olduğu gibi, gerilme etkisinde biçim değiştirmenin ortaya çıkması sonucu oluşur. 

Yer değiştirme miktarı, elemanın geometrik boyutlarına ve esneklik özelliklerine bağlıdır.  

 

Bazı elastik elemanların basınç altında şekil değişimlerinin ölçülmesi basınç ölçme 

cihazları ve kaydediciler ile yapılabilir. Bu tip cihazlara 50 Pa dan 1000 Pa değerine kadar 

basınçlar ölçülebilir. Bu amaç için kullanılan elastik basınç ölçme cihazları olarak bourdon 

tüpleri, diyaframlar ve diyafram kapsülleri bulunmaktadır. 

 

 Bourdon Tüpü: 19. yüzyılda kullanılmaya başlanan Bourdon tüpleri 

günümüzde de en yaygın kullanılan basınçölçer tiplerindendir. Çok düşük ve 

çok yüksek basınçların ölçülmesinde sıklıkla kullanılır. Yaygın kullanılan 

Bourdon tüpü C tipi tüplerdendir. Yassı bir tüpün (C) harfi şeklinde bükülmesi 

suretiyle elde edilir. 

 

Tüpün bir ucu sabitlenir ve açıkta bırakılır. Diğer uç kapalıdır ve serbest bırakılır. 

Sabit açık uca ölçülmek istenen sistem basıncı bağlanır.  

 

Bu durumdaki bir tüpe basınç uygulandığında, tüp şişirilen bir balon gibi düzleşme 

eğilimi gösterir. Serbest bırakılan kapalı uç yukarı ve sağa hareket eder. Bu hareket, dişliler 

ve mekanik bağlantılar aracılığıyla dairesel ibre hareketine dönüştürülür. İbredeki hareket 

miktarı, bourdon tüpüne uygulanan basınca bağlıdır. 

 

Resim 1.11: Bourdon tüplü manometre 
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Bourdon tüpleri 0-5 psi ve 0- 10000 psi aralıklarında ölçüm yapabilecek 

hassasiyetlerde imal edilebilmektedir. (1 psi 0,068947 bara eşittir.) 

 

 

Şekil 1.5: C Tipi bourdon tüplü basınç ölçerin iç yapısı 

1.3.3. Transmitter 
 

Transmitter çeşitleri: 

 

 Basinç trasmitteri: Giriş basıncına (Relative/Absolute/Fark Basınç) göre 

analog çıkış veren cihazlara basınç transmitteri denmektedir. 

 

 

Resim 1.12: Basınç transmitter 
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 Sıcaklık transmitteri: Sıcaklığa bağlı olarak değişen rezistans prensibi ile 

çalışan sıcaklık transmitterlerinde, prob’dan iletilen sinyal elektronik çevirici 

modül sayesinde analog sinyale çevrilir.  

 Çoğunlukla platin materyali kullanılan bu transmitterler hem standart hem de 

tehlikeli bölgelerde kullanılabilmektedir. Platin; geniş sıcaklık çalışma aralığı 

ve çok iyi doğrusallık sağlar. 

 

 Seviye Transmitteri: 

 

Kullanım şekillerine göre iki kısımda incelenir. 

 

 Manyetik seviye transmitteri: Tank ve depolarda seviye kontrolü için 

kullanılmaktadır. Sürekli tipte seri dizilen direnç ve reed röleler devreye girer 

çıkar. Reed sensorların bu değişimleri ile alarm veya seviye bilgisi bir röle 

devresi veya kontrol cihazı ile değerlendirilebilir. Reed sensorun yerleştirilme 

aralığının düşüklüğüne göre hassasiyeti artar. Röle çıkışı ve analog çıkışının 

muhafaza içinde sağlanması sebebiyle tercih edilmektedir. 

 

 Ultrasonik Seviye Transmitteri: Katı ve sıvı akışkanlarda kullanılır. 

Akışkanla temassız, yalnızca sinyal dalgalarının akışkana çarpıp geri gelmesiyle 

seviye ölçümü sağlanır. 4-20 mA sinyal çıkışı alınır. 

 

1.3.4. Kalibrasyon (Ayar) Etiketi 
 

Basınçlı kaplarda periyodik kontroller etkin bir koruyucu mühendislik hizmeti olduğu 

gibi işçi sağlığı ve güvenliği açısından da ihtiyaç duyulan bir kontrol önlemi olarak 

bilinmektedir.  

 

 Basınçlı kaplarin periyodik kontrolleri 

 

Basınçlı kaplar işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkat edilmesi 

gereken ekipmanların başında gelmektedir. İş kanuna göre de basınçlı kaplar periyodik 

olarak kontrol edilmelidir. İSG tüzüğünde basınçlı kaplar ile ilgili maddeler aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

 Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından;  

 

o Kap hacmi (litre) 

o İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare),  

o Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare),  

o Kontrol tarihi,  

 

bilgilerin yazılı olduğu bir plaka konmalıdır. 
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 Her işveren, işyerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri 

tutacak, bunlara, yapılan onarım, bakım ve deneyleri,  günü gününe 

işlenmelidir. 

 Basınçlı kapların kontrol ve deneyleri, mahallî idarelerce kabul edilen 

teknik elemanlar tarafından; 

o İmalinin bitiminden sonra,  

o Monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce,  

o Yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, 

o En az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeleri hâlinde ise 

tekrar kullanmaya başlanmadan önce,  

o Periyodik olarak yılda bir yapılır.  

 

 Kontrol ve deney sonuçları düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu 

raporlar işyerlerinde saklanır. 

 

 Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının 

1,5 katı ile yapılmalıdır. 

 

 Kontrol ve deney sonucu kullanılması sakıncalı görülen, güvenlikle 

çalışmayı sağlayacak teçhizatı eksik olan ve bağlantı parçaları uygun bir 

şekilde bağlanmamış bulunan basınçlı kaplar, eksikleri tamamlanıncaya 

ve arızalar giderilinceye kadar kullanılmamalıdır. 

 

1.4. Yangın Söndürücüler 
 

Gazlar basınçlı kaplarda taşınır. Basınçlı kabın iç basıncı çeperin dayanabileceği 

basıncı aştığında en zayıf yerinden yarılıp, karşı istikamete fırlayacak şekilde patlar. Buna 

fiziksel patlama denir. İçinde yanıcı gaz olsun olmasın bütün tüplerde fiziksel patlama 

tehlikesi vardır. Çoğu tüplerde emniyet valfi de bulunmaktadır. Basınç arttığında valf açılır 

ve gaz boşalır. Bu takdirde yukarıda anlatılan oksijen oranını azaltma ve kimyasal patlama 

tehlikelerine sebebiyet verebilir. Bu nedenle çıkan yangınlarda yangın söndürme tüpleri 

(basınçlı kaplar) kullanılır. 
 

Portatif yangın söndürücüler (yangın söndürme tüpleri) başlangıç yangınlarının 

söndürülmesinde, gelişme aşamasındaki yangınlarda, yangını engellemede ve yavaşlatma 

amacı ile kullanılır. Yangın söndürme tüplerinin kendisi de birer basınçlı kaptır. Yangın 

tüpleri, iş yerlerinde, kimyasal proses olan üretim tesislerinde, araçlarda, evlerde, garajda ve 

bilumum insanın bulunduğu yerlerde kullanılması zorunludur. Can ve mal güvenliğinizi 

sağlamaktadır.  

 



 

 

 

22 

 

Resim 1.13: Yangın söndürücüler 

1.5. Yangın Söndürme 
 

 Sulu tip sprinkler yangin söndürme: 

 

Sulu tip sprinkler söndürme sistemleri, bünyesinde kimyasal yanabilir ve patlayabilir 

malzeme içermeyen katı hâlde bulunan maddelerin bulunduğu kapalı alanların korunması 

amacıyla tesis edilir. Sistemin bünyesinde, hidrolik hesaplarla belirlenmiş yeteri miktarda su 

içeren depo, bu suyu sisteme taşıyacak olan pompa grubu, sistemin çalışmasında ve 

kontrolünde etkili olan ıslak alarm vana istasyonu, izleme anahtarlı kelebek vana, flow 

switch, korunacak alan üzerinde bulunan boru hattı ve sprinkler mevcuttur. 

 

Bu tip sprinkler sistemi ile geniş alanlar korunabilir. Korunacak olan alan çok büyük 

ise (Örnek: 10.000 m
2
) bu alan parçalanarak bölümlere ayrılı. Bu bölümlere “Zone” adı 

verilir. Her bir Zone ana dağıtım hattı üzerinden branşman alınarak beslenir.  

 

Bu besleme hatlarının başına Zonun kontrolünü sağlamak amacıyla izleme anahtarlı 

kelebek vana ve flow switch, hattın sonuna ise test yapabilmek ve hattı boşaltabilmek için 

test ve drenaj vanası konulur. 

 

Resim 1.14: Sulu tip sprinkler söndürme sistemi 
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 Sistemin çalışma prensibi: 

 

 Herhangi bir bölgede yangınla ortaya çıkan ısıdan dolayı o bölgede 

bulunan sprinkler patlar.  

 

 Patlamanın ardından hat içindeki su basıncı ani olarak azalır. Bu arada 

kısa bir süre içinde alarm vanası suyun geçişine izin verir ve sesli olarak 

uyarı oluşturur.  

 

 Daha önce basınç ayarları yapılmış olan pompalar basıncı düşen hat 

üzerine depodan emdikleri suyu basmaya başlar. Bu işlem depodaki su 

bitene kadar veya sisteme bir müdahale olana kadar devam eder. 

 

Bu tür sistemlerin işlevselliklerini devam ettirebilmeleri için, yılda iki defa komple 

bakım yapılması ve sistemin test edilmesi gerekmektedir. Ayrıca sistemi besleyen pompalar 

haftalık olarak çalıştırılmalı ve performans ölçümleri yapılmalıdır. Aksi hâlde bir yangın 

anında sistemden yeterli verim alınamayabilir. Bu da yatırımın ciddi zarara uğramasına yol 

açabilir. 

 

 Kuru kimyevi tozlu yangin söndürme 

 

Bu tip sprinkler sistemine de sulu tipe yapıldığı gibi yılda iki defa bakım yapılmalıdır 

ve pompa grubu haftalık olarak çalıştırılıp test edilmelidir. 

 

Resim 1.15: Kuru kimyevi toz kullanarak yapılan tatbikat 

Kuru kimyevili söndürme sistemi, gazlı ve sulu söndürmeye göre daha etkili ve ucuz 

bir sistemdir. Etkili olduğu geniş bir kullanım alanı vardır. Tasarımı, montajı, devreye 

alınması ve bakımı kısa süreler gerektiren zahmetsiz sistemlerdir. 
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A, B ve C sınıfı yangınlarda çok etkilidir. Yüksek akışkan katsayılı, su ile karışım 

yapmayan ve söndürme sırasında toksit ürünler oluşturmayan bir söndürücüdür. Yapılan 

testlerde, CO2 gazlı söndürme sistemine göre iki kez, sulu söndürme sistemine göre 4-5 kez 

daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

 

 Kullanım alanları: 

 

 Gaz dolum alanları,  

 Endüstriyel taşıtlar,  

 Mekanik odalar,  

 Alev alabilir sıvı depoları,  

 Boya kabinleri,  

 Konveyör – bant sistemli boya fırınları ve kurutma tesisleri,  

 Yanıcı parlayıcı madde imalat alanları ve proses hatları,  

 Rafinerilerde bazı üretim sahaları,  

 Helikopter iniş platformları (heliped),  

 İlaç, gıda, baskı ve plastik sanayi tesisleri,  

 Kimya, boya, lastik ve plastik sanayi tesisleri,  

 Jeneratör odaları,  

 Pompa odaları,  

 Pano odaları,  

 Trafo odaları 

 

 Kullanırken dikkat edilecek hususlar: 
 

Diğer söndürme sistemlerinin doğaya, insana ve ekipmanlara verdiği zararlar göz 

önüne alındığında zararlı etkileri oldukça düşük olan bu sistemlerin kullanımı ile ilgili dikkat 

edilmesi gereken hususlar şunlardır: 
 

 Sisteme zarar verebilen kimyasal bileşkeler oluşturma riskine karşın 

farklı tipteki kimyevilerle karışım yapılmamalıdır.  

 Kuru kimyevinin kendisi paslanmaya sebep olmaz ancak çok nemli 

ortamlarda kullanıldığında kısa sürede temizlenmezse paslanma etkisi 

yapabilmektedir.  

 Kısa sürede temizlenmezse, hassas yüzeylerde aşındırıcı etkileri 

gözlenebilir.  

 İçeriğinde serbest oksijen radikalleri bulunan kimyasalların (Selüloz, 

nitrat yangınları gibi ) söndürülmesinde kuru kimyevili sistemler etkili 

değildir.  

 Metal yangınlarında (potasyum, titanyum, zirkonyum yangınları gibi) 

etkili bir yöntem değildir.  

 Sıradan yanıcıların içten içe yanmaya (deep-seated fire) devam edebildiği 

ortamlarda kuru kimyevi yüzeyde kalacağı için etkili olmayabilir.  

 Tozdan etkilenebilecek elektrik kontaklarının açıkta bulunduğu cihazların 

korunması için kuru kimyevi uygun bir söndürücü olmayabilir. 
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 Köpüklü yangın söndürme  

 

Köpük konsantresinin su ve hava ile basınç altında oluşturduğu kabarcıklar 

topluluğuna yangın söndürme köpüğü denir. 

 

Köpük; köpük konsantresi, su ve havadan oluşur. Yanıcı ve parlayıcı sıvı içeren özel 

risk taşıyan, depolama tankları, tanker dolum sahaları, gibi alanlarda düşük yayılımlı 

köpüklü sprinkler sistemleri uygulanabilir. Bu sistemler köpük kabarcıklarını sıvı yüzeyine 

boşaltır. Böylece soğutma ve yanıcı sıvı yüzeyi üzerinde yoğunlaşmış bir tabaka oluşturarak 

yangını söndürür. Alanın köpük ile doldurulmasının istendiği, hava ile yangın temasının 

engellenmeye çalışıldığı yerlerde yüksek yayılımlı köpük sistemleri tercih edilir. İyi yapılmış 

köpükler; sağlamlık, yapışkanlık, yangını hızlı kilitleme, ısıya dayanıklılık, buhar tutma, 

yeniden parlamanın engellenmesi ve yangını etkili biçimde söndürme gibi özelliklere 

sahiptir. 

 

 Yangın köpükleri genleşme oranlarına göre üç sınıfa ayrılır. 

 

 Düşük Genleşmeli Köpükler: 20:1’e kadar,  

 Orta Genleşmeli Köpükler: 20:1 – 200:1 arası,  

 Yüksek Genleşmeli Köpükler: 200:1’den yüksek 

 

Resim 1.16: Köpüklü yangın söndürme 
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 Kullanım alanları: 

 

 Rafineriler,  

 Tank çiftlikleri,  

 Limanlar ve iskeleler,  

 Tanker dolum – boşaltma alanları,  

 Depolama sahaları,  

 Üretim sahaları,  

 Kimyasal proses sahaları,  

 Uçak hangarları,  

 Helikopter hangarları,  

 Askeri tesisler,  

 Enerji üretim alanları,  

 Jeneratör odaları,  

 Deniz üstü platformlar,  

 Sivil savunma,  

 İtfaiye teşkilatlarıdır. 

 

Şekil 1.6: Köpüklü söndürme sistemi şeması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Basınç tankını kullanıma hazırlayınız.  

 

 Araç ve gereçler: Basınç tankı ve ekipmanları 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tankın içini boşta kontrol ediniz. 

 

 Çalışma önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız. 

 Kullandığınız araç ve gereçlerin 

temizliğine dikkat ediniz. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Tankın prosese bağlı noktalarını kontrol 

ediniz. 

 

 Ham madde besleme pompasını ve 

bağlantı elemanlarını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Tankın patlama disklerini ve/veya 

emniyet vanalarını kontrol ediniz. 

 

 İşletme talimatları doğrultusunda 

kontrolleri yapmayı unutmayınız. 

 Raporunuzu yazarak teslim ediniz. 

 Uygulama sırasında almış olduğunuz 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

yazınız ve teslim ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 

 

28 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tankın içini boşta kontrol ettiniz mi?   

2. Tankın prosese bağlı noktalarını kontrol ettiniz mi?   

3. Tankın patlama disklerini ve/veya emniyet vanalarını kontrol 

ettiniz mi? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi basınç birimlerinden biri değildir? 

A) Bar 

B) Atmosfer 

C) Pascal 

D) Newton 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi 0,5 bar'dan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya 

sıvı akışkanları üzerine tasarlanan ya da geliştirilen sabit ya da hareketli kabı veya 

depoları ifade etmektedir? 

A) Tank 

B) Depo 

C) Basınç tankı  

D) Basınçsız kap 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı tankın kısımlarından biri değildir? 

A) Emniyet vanası 

B) Pompa 

C) Patlama diski 

D) Transmitter 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi akışkanların (sıvı ya da gazların) basınç durumlarını 

göstermeye yarayan bir aygıttır? 

A) Bourdon tüpü  

B) Termometre 

C) Kalorimetre 

D) pH metre 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde vakum aralıkları doğru verilmektedir? 

A) Düşük vakum 0 torr - 1 torr  

B) Orta vakum 10 torr – 100 torr  

C) Yüksek vakum 10
-3

 torr - 10
-6 

torr  

D) Çok yüksek vakum 10
-12

torr - 10
-15

 torr  

 

6. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap çeşitlerinden biri değildir? 

A) Kompresörler 

B) Hidrolik akışkan devreleri ve depoları 

C) Soğuk hava depoları  

D) Hava tankları  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak basınç tankını çalıştırınız.  

 

 

 

 

 Çevrenizdeki kimyasal üretim yapan tesislere veya işletmelere giderek basınç 

tankının nasıl çalıştırıldığını araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. BASINÇ TANKI ÇALIŞTIRMA 
 

Basınç tankları ile uygulama yapmadan önce ve uygulama yaparken bazı güvenlik 

önlemlerini almak ve bunları uygulamak gerekmektedir. Öncelikle basınçlı kaplardan 

kaynaklanan İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) tehlikeleri ve korunma tedbirlerinin iyi bilinmesi 

gerekmektedir.  

 

 İnfilak tehlikesi ve korunma tedbirleri:  

 

 Tasarım ve imalat yetkili teknik elemanlarca yapılmalıdır. 

 Tasarım ve imalatta gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 Kaplar gerekli emniyet cihazları ile donatılmalıdır. 

 Uygun yerleşimi sağlanmalıdır. 

 Ehliyetli elemanlarca işletme ve bakımı sağlanmalıdır. 

 Periyodik bakım ve deneyleri yapılarak belgelendirilmelidir. 

 Maruziyet alanı belirlenmeli ve ilgisizlerin girmesi önlenmelidir. 

 Düzenli olarak sicil kayıtları tutulmalıdır. 

 İşletme ve bakım talimatları hazırlanmalıdır. 

 Elektrik tesisatı exproof olmalı ve paratoner bulundurulmalıdır.  

 

 Parçalanma tehlikesi ve korunma tedbirleri (şarapnel etkisi): 

 

 Tasarımda parça fırlama risk azaltıcı tedbirler alınmalıdır. 

 İmal usullerinde uygun teknikler seçilmelidir. 

 Basınçlı kabın yer seçiminde dikkatli olunmalıdır. 

 Gerekli hâllerde sütre yapılarak parça yayılımı önlenmelidir. 

 Periyodik basınç testleri yapılarak rapora bağlanmalıdır.  

 Tehlikeli alanlara giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır. 

 Bakımlar ehliyetli elemanlarca yapılıp belge ve kayıtlar uygun 

tutulmalıdır. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

ARAŞTIRMA 



 

 

 

32 

 Boğulma ve zehirlenme tehlikesi ve korunma tedbirleri: 

 

 İmalatta ve yer seçiminde çalışılan maddeler dikkate alınmalıdır. 

 Genel veya çalışma alanında havalandırma sistemi olmalıdır. 

 Gaz detektörü ve alarm cihazları bulundurulmalıdır. 

 Çalışanlar eğitilerek dosyalarına belgeler konulmalıdır. 

 Kişisel koruyucu donanımlar temin edilerek kullanımı sağlanmalıdır. 

 Riskli alanlarda en az eleman ile çalışılmalıdır. 

 Gerekli yerlere ikaz levhaları asılmalıdır. 

 

 Yangın ve patlama tehlikesi ve korunma tedbirleri: 

 

 Yanıcı ve patlayıcı ortamlarda sıcak işler özel izinle yürütülmelidir. 

 Bu bölümlerde çalışanlar ve bakım onarımcılar yangın konusunda 

eğitilmelidir. 

 Geç tutuşan yanıcı maddeler yakınında sıcak çalışma sonrası yeterli bir 

süre yangın kontrolleri sürdürülmelidir.  

 Yakıt deposu vb. parlayıcı madde bulaşıkları bulunan kaplarda kaynak 

çalışması yapmaktan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

 

 Kimyevi ve termal yanıklar: 

 

 işlerde çalışmalar Kimyevi ve termal yanıklara sebep olan maddeler 

bunlardan korunma ve ilk yardım konusunda çalışanlar eğitilmelidir. 

 İş bitiminde son kontrol ve testler yapılmalıdır. 

 Termal yanıklar için; maske, bot, tozluk, iş elbisesi, deri önlük vb. kişisel 

koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. 

 Bu özel izinle ve yetkililer nezaretinde yapılmalıdır. 

 

Basınçlı kaplardan kaynaklanan İSG tehlikeleri ve korunma tedbirlerinin iyi 

bilinmesinin ile birlikte basınçlı tankların güvenilir olup olmadığının araştırılması için bazı 

testlerin uygulanması gerekliliği de bilinmelidir.  

 

 Basınçlı kaplarda yapılan bazı test teknikleri:  

 

 Zorlayıcı ^testler (Deformatif): Basınçlı kap üzerinde bulunan her 

noktanın  belirli bir kuvvetle zorlanmasıdır. 

 Hidrolik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda 

bir sıvı ile doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak 

sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir. 

 Pnömatik test: Basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda 

bir gaz ile doldurulup sıkıştırılması, izlenmesi ve boşaltılarak 

sonuçlarının irdelenmesi tekniğidir. 
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 Zorlayıcı olmayan testler (Non Deformatif): Basınçlı kabın hassas 

yerlerinin özel yöntemlerle incelenmesidir. Basınçlı kaba zorlayıcı test 

tekniklerinin uygulanmasında sakınca görülmesi hâlinde uygulanır.  

 

 Gözle muayene testi: Malzeme üzerindeki süreksizlik muayenesinin 

gözle yapılması işlemidir.  

 

 Uygulanması: 

 

o Önce yüzey temizliği yapılır. 

o Yüzeyler koordinatlara ayrılır. 

o Uzmanlarca çıplak gözle veya mercek altında göz muayeneleri 

yapılır. 

o Hassas noktalar ve riskli bölgeler tekrar muayene edilir. 

o  

Not: Zorlayıcı testlerden sonra bu test tekrar uygulanmalıdır. 

 

 Sıvı sızdırma testi (Penetrasyon testi) Özel hazırlanmış bir sıvının 

muayene yüzeyine sürülmesi ve siyah (UV) ışını altında yüzeyin 

incelenmesi tekniğidir. 

 

Uygulanması: 

 

o Önce yüzey belirlenir ve temizliği yapılır. 

o Yüzeye penetrasyon sıvısı sürülür. 

o Sonra yüzey temizlenerek normal veya siyah UV ışını altında göz 

muayeneleri yapılır.  

 

Not: Bu teknik süreksizliğin yüzeyde ve açık olması hâlinde iyi netice verir.  

 

 Manyetik partiküller testi (ıslak flor ışığı M. P. T.): Bu metot 

süreksizliklerin manyetik kuvvet çizgilerini bozması esası üzerine 

kurulmuştur. 

 

Uygulanması: 

 

o Kabaca yüzey temizliği yapılır. 

o Problar ile manyetik alan oluşturulur. 

o Alana manyetik tozlar dökülür. 

o Manyetik akı çizgilerinde sapmalar gözlenir. 

o Manyetik alanın yönü değiştirilerek test tekrarlanır.  

 

Not: Bu test yalnızca manyetik malzemelere uygulanabilir. Köşelerde ve kaynak 

yerlerinde yanıltıcı netice verebilir. 
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 Radyografi testi (Gama ve X-ray): Bu metot; X ışınlarının, 

malzemedeki süreksizlik durumunda film negatifleri üzerinde daha koyu 

alanlar oluşturması tekniğine dayanılarak geliştirilmiştir. 

 

Uygulanması: 

 

o Test yapılacak alanda gerekli radyasyon güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. 

o Uygulama uzman elemanlarca yapılmalıdır. 

o Kalınlık değişim yerlerinde olan süreksizliklerde tespit zorluğu 

vardır. 

o Süreksizlik derinliğinin belirlenmesi güçtür. 

o Sıkıca kapalı süreksizliklerin belirlenmesi uzmanlık gerektirir. 

 

 Ultrasonik Test: Malzeme üzerine yönlendirilen (ultrasonik) ses 

dalgalarının, malzemedeki süreksizliklerden farklı yansıması temeli 

üzerine kurulmuştur. 

 

  Üç parçadan oluşur: 

 

o Elektronik sinyal üreteci 

o Sinyalleri mekanik titreşimlere dönüştürme sistemi  

o Geri dönüş sinyallerini algılayıp geliştiren ve görüntüleyen sistem  

 

2.1. Çevre Donanımı Kontrolü 
 

Çevre donanımı kontrolü için: 

 

 Pompa ile borular arasındaki ve borular ile basınç tankı arasındaki bağlantı 

elemanları (Sızdırmazlık elemanları: Pompaya boruların bağlanmasında sıvı 

sızmasını engellemek amacıyla kullanılan parçalar) kontrol edilmelidir. 

Borunun ve taşınacak sıvının özelliğine göre sızdırmazlık elemanı 

kullanılmalıdır. 

 

 Her basınçlı kabın işletmeye alınmasından önce tüm kapama ve emniyet 

düzenlerinin çalışırlığı ve basınçlı hacimlere olan bağlantılarının serbest olduğu 

yönünde emin olunmalıdır. 

 

 Sızdırmazlık yüzeyleri temiz ve iyi durumda olmalıdır. Kapak delikleri uygun 

malzemeler ile itinalı bir şekilde sızdırmaz yapılmalıdır. 
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 Kapakların kapatılmasında öngörülen cıvataların tümü daima kullanılmalıdır. 

Bunlar dikkatlice sıkılmalıdır ve sızdırmazlık için gerektiği kadar sıkılmalıdır. 

Sıkma işlemi için ilgili takımlar kullanılmalıdır. Kelebek somunların ve askılı 

kapakların sıkılmasında uzun çubukların kullanılması ve anahtara boru 

geçirilmesi emniyetli değildir. 

 

 Zarar görmüş kapak parçaları, aşınmış, çatlak veya bükülmüş cıvatalar, kırık ve 

hasar görmüş somunlar, bükülmüş kenetler veya askılar kullanılmamalıdır. 

 

2.1.1. Mekanik 
 

Pompa işletmeye alınmadan önce yağlama mekanizması kontrol edilmelidir. Yağlama 

sistemi temiz olmalı ve yağ içine su kaçması önlenmelidir. Yağın pompaya sürekli olarak 

gönderildiği kontrol edilmeli, gres kapları muntazam aralıklarla doldurulmalıdır. 

 

Pompa donatımları, pompalanan sıvının veya sürtünmenin etkisi ile ısınabilir. Aşırı 

sıcaklığa toleranslı olmayan pompa aksamı için soğutma sistemleri sağlanmış olmalıdır. 

Pompa sıcak sıvı ile çalışıyorsa salmastra kutusu genellikle soğutulur ve salmastranın 

özelliğini kaybetmesi önlenir. Mekanik salmastra yüzeyleri de soğutulmalıdır. Yüzeyler fazla 

ısınırsa aşınma ve bozulma artar. Yatak yuvalarında uygun açıklığın sağlanması için bunların 

soğutulması gerekebilir. 

 

Pompa çalıştırılmadan önce tüm soğutma ve yağlama sistemi kontrol edilerek iyi 

durumda olmaları sağlanmalıdır. Soğutma, suyu bütün soğutma sistemi içinde sirküle 

etmelidir. Sıcak sıvı ile çalışan pompa çalıştırılmadan önce ısıtılarak parçaların farklı 

hızlarda genleşmesinden meydana gelebilecek hasar önlenmelidir. 

 

Pompa giriş ve çıkış vanaları talimatlara uygun olarak set edilmelidir. Vanalar uygun 

olarak set edilmemiş ise yanlış sıvı pompalanabilir veya basılan sıvı yanlış yere gidebilir. 

 

Su ve hava gibi çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu akışkanların geçişini veya 

durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü 

değiştirmek, akış basıncını sınırlamak ve akış emniyetini sağlamak gibi amaçlara ulaşmak 

için kullanılan mekanik cihazlar vanalardır. 

 

Basınçlı tanklar ile kullanılan vanalar kendinden tahrikli vanalar olup sıvının akışı ve 

basıncı ile otomatik olarak kumanda edilen vanalardır.  

 

Bunlardan çek valfler, içinden geçen akışkanın geriye dönmesini engellemek amacı ile 

üretilen emniyet armatürleridir. Kapatma elemanı oturma yüzeyine dik doğrultuda hareket 

eder. Klape stroku diğer tiplere göre daha kısadır. Bu yüzden daha çabuk kapanarak tam 

sızdırmazlık sağlayabilir. Parçaların tamamı özel metallerden seçilerek yüksek sıcaklıklara 

dayanıklı olarak yapılır. 
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Kontrol vanaları ise endüstride en fazla kullanım alanı bulan vanadır. Özellikle 

parçalarının tasarımsal basitliği, birçok uygulamada kullanılabilmeleri (su, buhar ya da belli 

konsantrasyonlardaki kimyasallar gibi) ve bakım kolaylıkları bu tarz vanaları oldukça 

popüler hâle getirmiştir. Kontrol vanalarının çok farklı uygulamalara izin veren konstrüktif 

yapısı, bu vanaları özellikle yüksek basınç düşümlerinin yaşandığı durumlarda da öne 

çıkarmaktadır. 

 

Otomatik kontrol vanaları ise, ısıtma, soğutma, iklimlendirme ve herhangi bir proses 

sistemindeki boru ve basınçlı kaplarda kullanılan vana ve diğer tesisat elemanları 

işletmelerin ekonomik ve sağlıklı çalışmalarında önemli görevler üstlenir. İşletmelerde enerji 

sarf edilerek üretilen ve üretilmiş ısıl enerjiyi taşıyan buhar, kızgın su, sıcak su, soğuk su, 

gaz vb. akışkanlar sistemin ihtiyacını karşılama doğrultusunda herhangi bir kayba 

uğramadan amaçlarına uygun taşınmalı ve kontrol edilmelidir. 

 

2.1.2. Elektrik 
 

Basınç tanklarında kullanılan elektrik tesisatı exproof olmalı ve paratoner 

bulundurulmalıdır. Tank çalıştırılmadan önce elektrik tesisatı kontrol edilmelidir. 

 

Pompaya hareket veren elektrik motoru ve türbinin çalışmaya hazır olduğu ve 

yağlama devresinin çalıştığı kontrol edilmeli, pompa miline ulaşılabiliyorsa serbest olarak 

döndüğü kontrol edilmelidir. Eğer elektrik motoru yeni takılmış veya revizyon görmüş ise 

kavrama bağlanmadan önce dönüş yönü kontrol edilmelidir. 

 

2.1.3. Enstrümantasyon 
 

Basınçlı tanktan tanka değişen ve bu tanklarda bulunan manometreler (basınçölçer), 

basınç aşılmasına karşı emniyet düzeni (emniyet, boşaltma vanaları ve patlama diski), 

sıcaklık aşılmasına karşı emniyet düzenleri (sıcaklık ölçer), kapama düzenleri, boşaltma 

düzenleri, sıvı seviye göstergeleri ve besleme düzenleri basınç tanklarının enstrümantasyon 

kısmını oluşturmaktadır. Bu enstrümanlar kontrol edilmeden basınç tankları 

kullanılmamalıdır. 

 

2.2. Ürün Besleme 
 

Besleme hatları mümkün olduğunca tankın yakınında olmalı ve tankın içerisinde 

bulunan maddelerin geri akışına karşı emniyet düzeni ile donatılmalıdır. Besleme hatlarının 

tanka girişi öyle olmalıdır ki, geri akışa karşı emniyet düzeninin sızdırması hâlinde tank 

içindeki madde, emniyetli en düşük sıvı seviyesinin altına düşmemelidir. 

 

Sonradan besleme yapan düzenler ile tanklara gerekli buharlaşmaya uygun miktarda 

sıvı beslemesi en az olmak üzere yapılması gereklidir. 
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2.3. Tankı Çalıştırma ve Kontrolü 
 

Basınçlı tankın çalıştırıldığı sürece emniyet düzenleri, bilhassa basınç ve sıcaklık 

ölçme düzenleri gözetlenmeli ve çalışırlıkları kontrol edilmelidir. 

 

Çalışmaz duruma gelme tehlikesi olan emniyet düzenleri, belirli zaman aralıklarının 

basınçlı kabın çalışırlık durumuna göre tespiti ile sökülerek çalışırlıklarının kontrol edilmesi 

gereklidir. 

 

Basınç tankları için izin verilen en yüksek emniyetli işletme basıncının aşılmasına izin 

verilmez. Basınç aşılmalarında uygun tedbirler ile basınç aşağıya düşürülmelidir. Mesela 

basınç besleme hattının kapatılması, ısı kaynağının kesilmesi ve boşaltma düzeninin açılması 

ile önlenebilir. 

 

Manometrelerin yalnızca en yüksek emniyetli işletme basıncı için aynı gösterme 

sahası markaların aynı yerde olması kaydı ile değiştirilmesine izin verilmektedir. 

 

Emniyet ventil ayarlarının değiştirilmesine izi verilmez. Bunlar ilaveten yüklenmemeli 

ve bloke edilmemelidir. Bunların yerine kör tıpa konulmamalı ve başka tedbirler ile çalışmaz 

hâle getirilmemelidir.  

 

Yırtılmalı (patlamalı) emniyet düzenleri talimata uygun olarak itina ile kontrol 

edilmelidir. Hasarlı yırtılma emniyetleri uygun olanları ile değiştirilmelidir.  

 

Basınç tankları basınç altında çalıştıkları sürece kapakların cıvatalarının sökülmelerine 

izin verilememelidir. Yalnızca zorlayıcı hâllerde uzman tarafından bu işe ait belirli takımlar 

ile sıkılmasına izin verilebilir. 

 

Bir basınçlı kabın çalışması süresince tehlikeli bir durum doğarsa ve tehlike herhangi 

bir şekilde giderilemiyorsa basınçlı kap derhâl devre dışlı bırakılmalıdır. Teste tabi basınçlı 

kaplar tekrar uzman tarafından test edildikten sonra işletmeye alınmalıdır. 

 

Basınçlı tankın çalıştırılması ile görevli personel basınçlı tankta ve emniyet 

düzenlerinde (bir yırtılma emniyetinin harekete geçmesi dâhil ) olan eksiklikleri ve hasarları 

en hızlı şekilde işletme sorumlusuna veya onun vekiline bildirmelidir. 

 

Bir basınç tankının hizmet personelinin vardiya değişiminde, yeni vardiya personeli 

tesisin sorumluluğunu üzerine alıncaya kadar önceki personelin bekleyip ondan sonra 

ayrılması gerekmektedir. Bu arada şayet arızalar varsa ve bunlar için tedbirler düşünüldü ise 

yeni gelen personele bildirmelidir. 

 

Basınçlı tankların tümünde çalıştırma sırasında ve kontrollerinde alınması gereken 

tüm tedbirlerin iş sağlı ve güvenliği açısından bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. Tüm 

basınçlı tank çeşitlerinde alınacak güvenlik tedbirleri aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir. 
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 Basınçlı tank çeşitlerinde alınacak güvenlik tedbirleri: 

 

 Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, 

bilimin ve tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde 

yapılmış olmalı ve kazanlar sağlam bir taban üzerine uygun bir şekilde 

monte edilmelidir. 

 

 Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından aşağıdaki 

bilgilerin yer aldığı yazılı bir plaka konulmalıdır. 

 

o İmalatçı firmanın adı,  

o Kazanın numarası,  

o İmal edildiği sene,  

o En yüksek çalışma basıncı 

 

 Kazanlarda basıncı, sıcaklığı ve su seviyesini gösteren aşağıdaki ölçü 

cihazları bulunmalıdır. 

 

 Kazanın en yüksek çalışma basıncının iki katını gösterecek şekilde 

taksimatlı manometresi olmalı ve manometre en yüksek çalışma basıncını 

gösteren rakamı, kırmızı çizgi ile işaretlenmiş olmalıdır. Manometrenin 

işaretleri, kazan boyunun bir buçuk katı uzaklıktan rahatça okunabilecek 

büyüklükte olmalıdır. 

 

 Sıcak su kazanlarında bir termometre bulunmalıdır. 

 

 Kazanlarda birbirinden ayrı en az iki adet su seviye göstergesi 

bulunmalıdır.  

 

 Bunlardan en az bir tanesi camdan olmalı ve kırılmaması için mahfaza 

içine alınmalıdır. Göstergenin bağlantı borusunun çapı,  ısıtma yüzeyi 25 

metrekareye kadar olanlarda 25 milimetreden, 25 metrekareden büyük 

ısıtma yüzeyi olan kazanlarda 45 milimetreden az olmamalıdır. Su 

göstergeleri, doğrudan doğruya kazana bağlı olacak en çok ve en az su 

seviyelerini gösterecek şekilde işaretlenmiş olmalıdır. 

 

 Su göstergesinin kazanla olan bağlantısı,  en az su seviyesinin 15 

santimetre altında ve çamur seviyesinden 45 santimetre yukarıda olan bir 

yerde bulunmalıdır. Bütün göstergelerin giriş ve çıkışlarına, kazan 

basıncına uygun birer adet vana veya musluk konmalıdır.  

 

 Bağlantı borusu üzerinde, başka bir delik açılmış olmayacak bunlar 

doğrudan doğruya kazana bağlanmalıdır. Bütün göstergeler,  kazanın 

önünden veya yanından,  normal çalışma durumunda görülebilecek 

şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. 
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 Buhar kazanlarında en az iki adet emniyet supabı bulunmalı ve bunlar 

doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacak kazanla emniyet supapları 

arasında bağlantı borusu üzerinde,  hiç bir şekilde buharın geçmesini 

engelleyecek bir valf veya başka bir engel bulunmamalıdır. 

 

 Emniyet supapları, kazanın çalışma basıncına göre ayarlanmalı ve hiç bir 

zaman tutukluk yapmayacak şekilde paslanmaz malzemeden yapılmış 

olmalıdır. 

 

 Emniyet supapları, titreşim yapmadan ayarlanabilecek ve ehliyetsiz 

kimselerin, ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya 

mühürlenmiş olmalıdır. 

 

 Emniyet supapları, fazla basınçtan dolayı, çıkan buharı dışarı atarken, 

çalışanlara zarar vermeyecek şekilde teçhiz edilmiş olmalıdır. Ağırlıklı 

emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 kilogram/santimetrekareyi 

geçmeyecek ve ağırlık yekpare olarak yapılmalıdır. 

 

 Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip 

kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya 

onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç 

ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, 

ehliyeti mahallî idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından 

yapılmalı ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenmelidir. 

 

 Her işveren, iş yerlerindeki kazanlar için bir sicil kartı veya defteri 

tutmalı, bunlara, yapılan onarım,  bakım ve deneyleri, günü gününe 

işlenmelidir. 

 

 Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en 

çok 1,5 katı ile yapılmalı, kontrol ve deneylerin sonucu uygun 

bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmamalıdır. 

 

 Kazanlar ehliyeti hükûmet veya mahallî idareler tarafından kabul edilen 

kişiler tarafından işletilmelidir. 

 

 Kazanların giriş ve çıkış boruları üzerine, birer adet ana stop valfı 

konulmalı, bunlar çabuk ve kolay kapanacak şekilde olacak ve buhar 

yoğunlaşması hâlinde kullanılmak üzere, kazanlarda blöf tertibatı 

yapılmalıdır. Birlikte çalışan kazanların her birinde ayrı ayrı stop valfı 

bulunmalıdır. 

 

 Yakıtları otomatik olarak verilen kazanlardaki yakıt besleyicilerinin 

çalışma basıncına veya sıcaklığına uygun olarak ayarlanabilen bir 

tertibatı bulunmalıdır. 

 



 

 

 

40 

 İşyerinde kullanılan bütün kazanlar, yangına ve patlamaya karşı dayanıklı 

ayrı bir bölmede veya binada olmalı ve kazan dairesinin üstündeki katta, 

işçi çalıştırılmamalıdır. 

 

 Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışılan işyerlerindeki 

kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları 

bulunmamalıdır. Kazan dairelerinin tavanı, gerektiğinde kazan üzerine 

çalışmaya kolaylaştıracak yükseklikte olmalıdır. Kazan daireleri sürekli 

olarak havalandırılmalıdır. Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı 

hâllerde, uygun aspirasyon tesisatı yapılmalıdır. 

 

 Buhar ve sıcak su kazanlarında onarım, bakım ve temizlikte, kazan içine 

veya baca kanalına girmek için, yeteri kadar uygun şekil ve büyüklükte 

kapı veya kapak bulunmalıdır. 

 

 Kazanlarda suyun veya çamurun boşaltılması için, kazanın alt kısmında 

yeteri kadar boşaltma valfı veya musluğu bulunmalı, su veya çamur bir 

boruyla kanala veya dışarıya akıtılmalıdır. 

 

 Kazanlarda yakıt olarak havagazı ve benzerleri kullanıldığı hâllerde, gaz 

besleme boruları üzerinde ayarlanabilir bir musluk ve sulu emniyet 

kapları bulunmalıdır. 

 

 Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda, aşağıdaki 

tedbirler alınmalıdır. 

 

 Yüksek ve orta basınçlı kazanlarda; akaryakıt, kömür tozu veya gaz 

yakıldığı hâllerde, Cehennemliklerin en yüksek noktasında bir veya daha 

fazla sayıda patlama kapakları bulunmalıdır.  

 

 Yerden 2 metre yüksekliğe kadar olan patlama kapaklarının önüne, yeteri 

sağlamlıkta koruyucu bir siper konmalıdır. 

 

 Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön 

ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet supabı konmalıdır. 

 

 Her kazanda,  deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, 

valfı bir ağız bulunmalıdır. 

 

 Arı su kullanılmayan kazanlarda, kazantaşı oluşumunu önlemek için 

tasfiye edilerek yumuşatılmış su kullanılmalıdır. 

 

 Her kazanın besleme suyu borusu üzerinde, stop vanası ile geri tepme 

klapesi (ek valf) bulunmalı ve bu boru, ateşin en sıcak bölgesinden 

geçmemelidir. 
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 Besleme suyunun kazana ön ısıtıcılardan geçirilerek verildiği hâllerde, 

bunlarda da stop valfı ve geri tepme klapesi bulunmalıdır. 

 

 Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme 

klapesi konmalıdır. 

 

 25 metrekare veya daha fazla ısıtma yüzeyi olan buhar kazanları,  ayrı 

sistemde çalışan en az iki tertibatla beslenecek ve bunlardan biri, enjektör 

tipi veya buhar türbinli pompa olmalıdır. Isıtma yüzeyi 25 metrekareden 

az olan kazanlar, tekniğe uygun şekilde beslenmelidir. 

 

 Buhar kazanlarının ön ısıtıcılarında; bir emniyet supabı, su giriş ve çıkış 

sıcaklığını gösteren termometreler, ön ısıtıcılarla kazan arasında, iyi 

kapanan damperler ve iç kısımda biriken tortu ve çamuru temizlemek 

için, tapa veya kapaklar bulunmalıdır. 

 

 Kazanlarda bir arıza nedeniyle tehlike belirmesi hâlinde, aşağıdaki 

tedbirler alınmalıdır. 

 

 Basınç derhâl düşürülecek, yakıt sevki derhâl kesilecek, hava verilmesi 

durdurulmalı, kazan içerisinde hava akımını önlemek için baca 

damperleri ile kazan ön kapakları kapatılmalıdır. Kömür yakılan 

kazanlarda ateş çekilecek paralel çalışan kazanlarda bağlantı derhâl 

kesilmeli, bu işlemlerden sonra kazan devreden çıkartılmalıdır. 

 

 Sıcak su kazanlarında kaynama ve köpürme olduğu hâllerde, kazan stop 

valfı kapatılmalı, ocaktaki ateş bastırılmalı ve mümkün olduğunda su 

yüzeyinden blöf yapılmalı, su miktarı normal ise kısmi blöf yapılarak 

tekrar beslenmelidir. Bu tedbirlere rağmen kazanda kaynama ve köpürme 

devam ederse, kazan devreden çıkartılmalıdır. 

 

 Kazan suyunda yağ belirtisi görüldüğü hâllerde; yüzey blöfü yapılmalı, 

bu işlem fayda vermediğinde kazan devreden çıkartılmalı ve yağı giderici 

maddelerle yıkanarak temizlenmelidir. 

 

 Kısmî blöf yapılırken su miktarı hiç bir zaman, en az su seviyesinin altına 

düşürülmemelidir. 

 

 Külleri otomatik tesisatla veya suyla taşınan kazanların ızgaralarında 

tıkanma olduğu hâllerde, tıkanan ızgarayı açmak üzere en az iki işçi 

görevlendirilmeli bir tanesi içerde çalışan işçiyi dışarıdan gözetlemeli ve 

tehlike anında derhâl yardımına koşmalıdır. Izgaralardaki tıkanıklığı 

gidermeye çalışan işçinin üzerine, sıcak küllerin dökülmesini önleyecek 

bir siper konmalıdır. 
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 Kazanların bakım ve onarımıyla ilgili çalışmalarda aşağıdaki tedbirler 

alınmalıdır. 

 

 Buhar basıncı altında bulunan kazanların basınçla ilgili kısımlarında 

onarım yapılmamalıdır. 

 

 Söndürülen bir kazanın içine basınç ve ısı normale dönmedikçe bakım ve 

onarım için kimse sokulmamalıdır. 

 

 Paralel çalışan kazanların birbirleri ile olan bağlantıları kesildikten sonra, 

kör tapa ile kapatılmalı ve vanaların üzerine uyarma levhaları konmalıdır. 

 

 Kazanın içinde yapılacak temizlik, bakım ve onarım için, işçinin kazan 

içine girmesinden önce blöf, besleme suyu, buhar ve sıcak su çıkış stop 

valfları ile diğer bütün vanalar kapatılmalı ve üzerlerine uyarma levhaları 

konmalıdır. 

 

 Bakım ve onarım için kazana girmiş olan bir işçiyi gözetlemeli ve 

gerektiğinde ona yardım edecek diğer bir işçi kazan kapakları başında 

bekletilmelidir. 

 

 Ocak, içerisine işçi girmeden önce, tehlikeli gazlara karşı havalandırılmış 

olmalı ve onarım sırasında ve özellikle rutubetli günlerde, vantilatör ve 

aspiratör çalıştırılarak baca gazlarının ve dumanın kazana dolması 

önlenmelidir. 

 

 Kazan içerisinde gerekli tedbirler alınmadıkça, oksi-asetilen kaynağı 

yapılmamalıdır. 

 

 Kazanın temizliğinde ve onarımında, mekanik aletlerle çalışılması 

gerektiği hâllerde, bu aletleri çalıştıran basınçlı hava kompresörleri veya 

diğer tahrik makineleri, kazanın dışında bulunmalıdır. Bunların kazan 

içindeki cihazlarla bağlantıları sağlam olmalı ve elektrik kabloları,  

çalışmaya başlamadan önce kontrol edilmelidir. 

 

 Ocaksız buhar ve sıcak su kapları ile basınçlı hava depoları, gaz tüpleri ve 

depoları gibi basınçlı kaplar ve bunların bağlantıları, teçhizatı ve 

malzemesi tekniğe uygun olmalıdır. Basınçlı kapların görünür yerlerine 

imalatçı firma tarafından aşağıdaki bilgilerin yazılı olduğu bir plaka 

konmalıdır. 

 

o Kap hacmi (litre) 

o İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare),  

o Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare),  

o Kontrol tarihi. 
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 Basınçlı kapların üzerinde, gerektiğinde içine girmeyi sağlayacak kapılar 

veya kapaklar bulunmalı, girilemeyecek kadar küçük olan basınçlı 

kaplarda, el delikleri yapılmalı ve bu delikler emniyetli bir şekilde 

kapatılmış olmalıdır. Kapı ve kapaklar deney basıncına dayanacak 

sağlamlıkta olmalı, giriş deliklerinin boyutları tekniğe uygun olarak bir 

insanın rahatça girmesini sağlayacak büyüklükte yapılmalıdır. El 

deliklerinin boyutları 70x90 milimetreden küçük yapılmamalı ve basınçlı 

kaplar üzerinde bulunan yıkama ve kontrol kör tapaları en az 25 

milimetre çapında olmalıdır.. 

 

 Basınçlı kapların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının 

1, 5 katı ile yapılmalıdır. Kontrol ve deney sonucu kullanılması sakıncalı 

görülen, güvenlikle çalışmayı sağlayacak teçhizatı eksik olan ve bağlantı 

parçaları uygun bir şekilde bağlanmamış bulunan basınçlı kaplar, 

eksikleri tamamlanıncaya ve arızalar giderilinceye kadar 

kullanılmamalıdır. 

 

 Buharla ısıtılan döner basınçlı kapların doldurulmasından veya 

boşaltılmasından önce, hareket mekanizması kapalı duruma getirilmeli ve 

stop vanaları kapatılmalıdır. 

 

 Otoklavların dış gömlek etekleri, tabana kadar uzatılmalı ve altından 

geçilmeyecek şekilde kapatılmalıdır. 

 

 Otoklavların kapıları ile varsa karşı ağırlıkları, bir kızak veya korkuluk 

içine alınmalıdır. Yağ gömlekli otoklavlarda yağın ısıtılması, tehlikeli 

olmayacak şekilde otoklavdan uzak bir yerde yapılmalıdır. 

 

 Eritme kazanlarının blöf vanaları, kazandan uzak ve korunmuş bir yerden 

idare edilmeli ve bu kazanlarda, basıncın artışını bildiren bir uyarma 

tertibatı bulunmalıdır. Eritme kazanlarında blöf yapılmadan önce, bütün 

işçiler blöf çukurundan çıkarılmalı, blöf çukurlarının kapakları 

kapatılmalı, kazanın bulunduğu yer ile blöf çukuru civarında bulunan 

işçilere, uyarma çanları veya zilleri ile blöf vanasının açılacağı 

duyurulmalıdır. Eritme kazanlarının içerisine, ısı ve basınç normale 

dönmeden ve bunlar iyice havalandırılmadan, kontrol ve onarım için 

kimse sokulmamalıdır. 

 

 Kağıt hamuru hazırlamak üzere kullanılan kaynatma kazanlarıyla benzeri 

kazanlar içindeki malzeme atıklarının veya tortuların, ölçü ve emniyet 

cihazlarını tıkamaması için gerekli tertibat alınmalıdır. Bu kazanlar için 

de kimyasal reaksiyonlar nedeniyle kazan basıncının çalışma basıncı 

üstüne çıktığı veya emniyet supabının arıza ve tutukluk yaptığı hâlerde; 

kazanı korumak üzere, kırılabilen cinsten bir emniyet cihazı veya benzeri 

bir tertibat yapılmalıdır. 
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 Çökertme ve ayırma veya benzerleri gibi dikey, kapalı ve basınçlı kaplara 

veya tanklara malzemenin buharla verildiği hâllerde, depo ile tankın 

arasında uygun bir uyarma tertibatı bulunmalı ve depo ile tank başında 

bulunan işçiler, birbirlerinden işaret almadan besleme vanasını 

açmamalıdır. 

 

 Donyağı eritme kazanları ve suni gübre kurutucuları gibi sabit basınçlı 

kapların doldurma ve boşaltma kapakları,  kazan içinde oluşacak basıncı 

düşürmek için,  yaylı olarak yapılmalıdır. Çalışma sırasında kapaklar 

kapatılmalıdır. 

 

 Buhar gömlekli kazanlarda buhar gömleği, vanalar açılmadan önce blöf 

edilecek ve buhar vanaları yavaş yavaş açılmalı ve bu durum, işçilere 

uygun şekilde duyurulmalıdır. Buhar gömlekli kola kazanları, benmariler, 

yapılacak işe engel olmayacak şekilde kapaklarla örtülmeli ve bunların 

etrafında taşma kanalları bulunmalı ve bu kanalların drenajla bağlantısı 

olmalıdır. 

 

 Basınçlı su ve hava tankları ve depoları, bağlı bulunduğu kazanların veya 

tesisatın en yüksek çalışma basıncına dayanacak sağlamlıkta olmalı veya 

stop vanası ile tank arasına basınç düşürme vanası ve sıcak su tesislerinde 

genişleme kabı veya vanası konmalı, hava basınçlı tanklarda ve depolarda 

emniyet supabı bulunmalıdır. 

 

 Soğutma tesislerinde, soğutma tanklarının kapakları ve delikleri, 

soğutucu gazların kaçmasını engelleyecek şekilde sağlam yapılmalı ve bu 

tanklarda sıvı kullanıldığı hâllerde, sıvı yüksekliği göstergesi 

bulunmalıdır. Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreyi ve boru çapı 15 

santimetreyi geçtiği hâllerde, soğutma tanklarında en az iki adet basınç 

ayar vanası bulunmalı, bunlardan bir tanesi kırılabilir cinsten olmalıdır. 

Soğutma tanklarının kapasitesi 140 litreden az olduğu hâllerde, soğutma 

tanklarında bir basınç ayar vanası veya kırılabilen cinsten güvenlik 

tertibatı bulunmalıdır. Soğutma tanklarındaki basınç ayar araçları, tankın 

üzerine ve soğutucu sıvının en yüksek seviyesinin üstünde uygun bir yere 

yerleştirilmelidir. Soğutma tanklarına konan basınç ayar araçları ile 

kırılabilir çeşitten güvenlik tertibatının uçlarına, birer boru takılarak açık 

havaya kadar uzatılmalı veya amonyak veya kükürt dioksit gibi 

maddelerin soğutucu olarak kullanıldığı tanklarda, bu borular kapalı 

kaplara bağlanmış olmalıdır. 

 

 Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör 

motorunun otomatik olarak durması sağlanmalı ve motorun durması 

geciktiğinde, basınçlı havayı boşa verecek bir güvenlik tertibatı 

bulunmalıdır. 
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 Hava kompresörlerinin hız regülatörü, periyodik olarak kontrol edilmeli 

ve her zaman iyi çalışır durumda tutulmalı ve bunlarda soğutma suyunun 

akışının gözle izlenebileceği bir tertibat yapılmalıdır. Sabit 

kompresörlerin temiz hava emmeleri sağlanmalı ve patlayıcı, zararlı ve 

zehirli gaz, duman ve toz emilmesi önlenecektir. Hava kompresörü ile 

hava tankları arasında, yağ ve nem ayırıcıları (seperatör) bulunmalı ve 

bunlar hiç bir şekilde çıkarılmamalıdır. Hava kompresörlerinin çıkış 

borusu üzerinde stop valfı bulunduğunda, bu valf ile kompresör arasında 

bir adet güvenlik supabı konulmalıdır.  

 

 Buhar ve gaz ile çalışan kompresörlerin çıkış borularına, elle kumanda 

edilen ve yavaş kapanan bir valf konulmalıdır. 

 

 Patlayıcı, parlayıcı ve zararlı gaz kompresörlerinin yapıldığı malzeme,  

sıkıştırdığı gazın ve içindeki maddelerin kimyasal etkisine dayanacak 

nitelikte olmalıdır. 

 

 Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere; kompresörlerin 

montajından sonra ve çalıştırılmasından önce, kompresörler üzerinde 

yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, periyodik olarak yılda 

bir kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahallî idarelerce kabul 

edilen teknik elemanlar tarafından yapılmalı ve sonuçları, sicil kartına 

veya defterine işlenmelidir. Kompresörlerin her kademesinde basınç 

deneyi, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile 

yapılmalıdır. 

 

 Kompresörler üzerine aşağıdaki bilgiler yazılı bir plaka, imalatçı firma 

tarafından konulmalıdır. 

 

o İmalatçı firmanın adı,  

o Yapıldığı yıl,  

o En yüksek çalışma basıncı,  

o Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı 

 

 Kompresörlerin, tehlike anında, uzak bir yerden durdurulması 

sağlanmalıdır. 

 

 Kompresörlerin hava depolarında güvenlik supabı bulunmalı ve bu 

supaplarda, çıkan gazlara karşı gerekli tedbirler alınmalı ve emniyet 

supablarının açıldığını bildiren uygun uyarma tertibatı yapılmalıdır. 

 

 Kompresörlerde, her kompresöre özgü, özel kompresör yağı 

kullanılmalıdır. 
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 Sabit kompresörlerin depoları, patlamalara karşı dayanıklı bir bölmede 

olmalı, seyyar kompresörler, çalışan işçilerden en az 10 metre uzaklıkta 

veya dayanıklı bir bölme içinde bulunmalıdır. 

  

2.4. Tankın Çalışmasının Durdurulması 
 

Basınç tankı durdurulmadan önce tankta buluna ürünün numunesinin alınması 

gerekmektedir.  

 

Sıvılardan numune alma yöntemleri de standart yöntemlerdir. Numune alınacak 

sıvının sahip olduğu özelliklere ve numunenin alınacağı yere göre (sıvının zehirli olup 

olmaması, çevreyi kirletmesi, uçucu olup olmaması vb.) değişiklikler gösterir.  

 

Sıvılardan numune alma işleminde çok çeşitli donanımlar kullanılmaktadır. Bu, 

numune alınacak sıvının sahip olduğu özelliklere (sıvının zehirli olup olmaması, çevreyi 

kirletmesi, uçucu olup olmaması vb.) ve numunenin alınacağı yere (boru hattı, tank) göre 

değişiklikler gösterir. 

 
Numune alma aletleri, analiz sonuçlarını etkilemeyecek özellikte, yeterli dayanıklılıkta 

olmalıdır. Paslanmaz çelik kullanımı tavsiye edilir.  

 

Bütün yüzeyler pürüzsüz olmalı, çatlak bulunmamalı ve köşeler yuvarlatılmış 

olmalıdır. Numune alma aletleri, her ürünün koşullarına uygun olmalıdır. 

 

 Tanklardan numune almak için kullanılan araçlar: 

 

 Dip numunesi alma kabı: Tankın dip kısmından numune almak için 

kullanılır. Tankın içindeki sıvının dibinden numune alınmak istendiğinde 

numune kabı, ipinden tankın içindeki ürünün içine daldırılır. Kap dibe 

değdiğinde kabın altındaki delik otomatik olarak açılır ve bu delikten 

içeriye yalnızca ürünün dibindeki numune kabın içine girer. Numune 

kabını yukarıya çektiğinizde kabın altındaki delik otomatik olarak 

kapanır.  

 

 Seviye numunesi alma kabı: Numune kabının altındaki ve üstündeki 

kapaklar sıvının içine girdiğinde açılan ve içinden çıkarırken kapanan 

tertibatlıdır. Tankın içindeki sıvının seviye numunesini (dip-orta-üst) 

almada kullanılır. Bunun için numune kabı sıvının içine daldırılır ve 

kapaklar açılır. Numune almak istediğiniz yerde durdurduğunuzda, o 

seviyenin numunesi kabın içindedir. Numune kabını yukarıya 

çektiğinizde kapaklar kapanır ve numune yukarıya alınır. 
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 Tapalı seviye numunesi alma kabı: Numune kabının üst kapağında 

istenilen seviyede iple açılabilen teflon tapa tertibatlıdır. Numune kabının 

teflon tapası tank içindeki sıvıya daldırılmadan önce üst deliğe numune 

kabının ağırlığıyla açılmayacak şekilde kapatılır. Numune alınacak 

seviyeye gelindiğinde ip hızlı bir şekilde yukarıya doğru çekilerek 

tapanın açılması sağlanır. Tanktaki sıvı, kabın içine girdikten sonra 

yukarı çekilir.  

 

Numuneler analiz edildikten sonra, ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi üretimin 

sürekliliği açısından önemlidir. Analizlerde tespit edilen hataların tekrarlanıp 

tekrarlanmadığı geçmiş kayıtlar incelenerek görülebilir. Kayıtlarda tespit edilen hata 

tekrarları arıza yapan bir cihaza ya da görevini yerine getirmeyen bir personele işaret eder.  

 

Numunenin saklanması yerine, ölçüm sonuçlarının kaydedilerek saklanması daha 

kolay ve kullanışlı bir yöntemdir. Ölçüm sonuçları, analiz yapan personel tarafından işletme 

defterine veya bilgisayar ortamına kaydedilir.  

 

 Alınan numune analiz edildikten ve onay verildikten sonra: 

 

 Küçük işletmelerde kesikli sistemlerde karıştırıcılar durdurularak pompa 

devre dışı bırakılır. Ürün tahliyesi yapılır. Ürün tahliyesi yapıldıktan 

sonra hammadde girişi yapılarak üretime devam edilir. 

 

 Büyük işletmelerde sürekli sistemlerde karıştırıcılar ve pompa devre dışı 

bırakılmadan üretime devam edilir. Bir taraftan ürün tahliyesi yapılırken 

diğer taraftan yeni üretim için hammadde yüklemesi yapılır.  

 

2.5. Ürün Tahliyesi 
 

Tanktan çıkan ürünler pompalar vasıtası ile boşaltılmaktadır. Tahliye yapılan ürüne ve 

prosese göre pompalar farklılık gösterebilmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Basınç tankını çalıştırınız. 

 

 Araç ve gereçler: Basınç tankı ve ekipmanları, ürün 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çevre donanımını kontrol ediniz. 

 

 Elektrik sistemini kontrol ediniz. 

 Pompa ve vanaları kontrol ediniz. 

 Sızdırmazlık kontrolü yapınız. 

 İş güvenliği önlemlerini almayı 

unutmayınız. 

 Enstrümanların kalibrasyon etiketlerini 

kontrol ediniz. 

 Basınçölçer,sıcaklık ölçer, emniyet 

vanaları, seviye ölçerler vb. araçlarının 

etiketlerini kontrol ediniz. 

 Ürünü besleyiniz. 

 

 Besleme sisteminin vanalarını kontrol 

etmeyi unutmayınız. 

 Besleme pompasını kontrol etmeyi 

unutmayınız. 

 Tankı çalıştırınız. 

 

 Basınç tankı ile güvenli çalışma 

kurallarına uyunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Ayar değerlerini kontrol ediniz. 

 

 Ayar değerlerini girmeyi unutmayınız. 

 Tankı durdurunuz. 

 

 Üründen numune alınız. 

 Numuneyi laboratuvara analize 

gönderiniz. 

 Analiz sonuçlarına göre üretime yön 

veriniz. 

 Ürünü tahliye ediniz. 

 

 Oluşmuş ürünü diğer kısımlara 

gönderecek vana ve pompa kontrolü 

yapınız. 

 Raporunuzu yazınız 

 Uygulama sırasında almış olduğunuz 

notlardan faydalanarak raporunuzu 

yazınız ve teslim ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çevre donanımını kontrol ettiniz mi?   

2. Enstrümanların kalibrasyon etiketlerini kontrol ettiniz mi?   

3. Ürünü beslediniz mi?   

4. Tankı çalıştırdınız mı?   

5. Ayar değerlerini kontrol ettiniz mi?   

6. Tankı durdurdunuz mu?   

7. Ürünü tahliye ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda yapılan zorlayıcı olmayan testlerden biri 

değildir? 

A) Sıvı Sızdırma Testi (Penetrasyon Testi) 

B) Gözle Muayene Testi 

C) Radyografi Testi (Gama ve X-ray) 

D) Hidrolik Test 

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma 

tarafından konulan plaka bulunmak zorunda değildir? 

A) İmalatçı firmanın adı  

B) Yapıldığı yıl 

C) En düşük çalışma basıncı 

D) Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı  

 

3. Basınçlı kapların hidrolik basınç deneylerinin en yüksek çalışma basıncının kaç katı 

basınç ile yapılmalıdır? 

A) 1,5 

B) 2  

C) 2,5 

D) 3 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi toz yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda 

alınan tedbirler biri değildir? 

A) Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön 

ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet supabı konulmalıdır. 

B) Her kazanda,  deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir 

ağız bulunmalıdır. 

C) Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klapesi 

konulmamalıdır. 

D) Arı su kullanılmayan kazanlarda,  kazantaşı oluşumunu önlemek için tasfiye 

edilerek yumuşatılmış su kullanılacaktır. 

 

5. Aşağıdaki kaplardan hangisi tanklardan numune almak için kullanılan araçlardan 

değildir? 

A) Tapalı seviye numunesi alma kabı  

B) Dip numunesi alma kabı 

C) Seviye numunesi alma kabı 

D) Basınç kabı 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Basınç tanklarında kullanılan elektrik tesisatı…………….olmalı ve paratoner 

bulundurulmalıdır. 

 

7. Basınçlı tankın çalıştırıldığı sürece emniyet düzenleri, bilhassa ……………………... 

ölçme düzenleri gözetlenmeli ve çalışırlıkları kontrol edilmelidir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakumu tanımlamak için kullanılamaz? 

A) Basıncı atmosferik basınç değerinin altında olan gazların doldurduğu 

kapalı hacim  
B) Herhangi bir sıvı ve gaz akışkanın bulundukları kapların birim alanlarına 

yaptıkları kuvvet 

C) 760 mm-Hg (Torr) olarak kabul edilen açık hava basıncını kademeli pompalar 

ile yenip düşürme 

D) Gaz (ya da hava) basıncını yaratan moleküllerin pompalarla emilmesi ya da 

yoğuşması 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı tanklardan biri değildir? 

A) Kazanlar 

B) Pnomatik akışkan devreleri 

C) Su depoları 

D) Kompresörler 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme yaparken dikkat 

edilecek hususlardan biri değildir? 
A) Sisteme zarar verebilen kimyasal bileşkeler oluşturma riskine karşın farklı 

tipteki kimyevilerle karışım yapılmamalıdır.  

B) Kuru kimyevinin kendisi paslanmaya sebep olmaz ancak çok nemli ortamlarda 

kullanıldığında kısa sürede temizlenmezse paslanma etkisi yapabilmektedir.  

C) Kısa sürede temizlenmezse, hassas yüzeylerde aşındırıcı etkileri gözlenebilir.  

D) İçeriğinde serbest oksijen radikalleri bulunan kimyasalların ( örn. Selüloz nitrat 

) söndürülmesinde kuru kimyevili sistemler etkili olduğundan dikkatli 

kullanılmalıdır. 

 

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma 

tarafından konulan plaka bulunmak zorunda değildir? 

A) İmalat yeri 

B) Kap hacmi (litre) 

C) Deneme basıncı ve İşletme basıncı (kilogram / santimetrekare) 

D) Kontrol tarihi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kapların periyodik kontrol ve deneylerinin yapılma 

zorunluluklarından biri değildir? 

A) İmalinin bitiminden sonra,  

B) Monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce,  

C) En az bir yıl kullanılmayıp yeniden servise girmeleri hâlinde ise tekrar 

kullanmaya başlanmadan önce,  

D) Yapılan değişiklik ve büyük onarımlardan sonra, 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda yapılan zorlayıcı olmayan testlerden biri 

değildir? 

A) Sıvı Sızdırma Testi (Penetrasyon Testi) 

B) Gözle Muayene Testi 

C) Radyografi Testi (Gama ve X-ray): 

D) Hidrolik Test 

 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma 

tarafından konulan plaka bulunmak zorunda değildir? 

A) İmalatçı firmanın adı  

B) Yapıldığı yıl 

C) En düşük çalışma basıncı 

D) Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı  

 

8. Basınçlı kapların hidrolik basınç deneylerinin en yüksek çalışma basıncının kaç katı 

basınç ile yapılmalıdır? 

A) 1,5 

B) 2  

C) 2,5 

D) 3 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi toz yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda 

alınan tedbirler biri değildir? 

A) Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön 

ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet supabı konulmalıdır. 

B) Her kazanda,  deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir 

ağız bulunmalıdır. 

C) Paralel çalışan kazanların buhar çıkışlarına, stop valfı ile geri tepme klapesi 

konulmamalıdır. 

D) Arı su kullanılmayan kazanlarda,  kazantaşı oluşumunu önlemek için tasfiye 

edilerek yumuşatılmış su kullanılacaktır. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi akışkanların (sıvı ya da gazların) basınç durumlarını 

göstermeye yarayan bir aygıttır? 

A) Bourdon tüpü 

B) Termometre 

C) Kalorimetre 

D) pH metre 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 C 

6 C 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 D 

6 Exproof 

7 Basınç Ve Sıcaklık 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 

6 D 

7 C 

8 A 

9 C 

10 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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